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Gerçek sinema 
deneyimine yaklaşın 
VPL-HW45ES ve VPL-HW65ES, inanılmaz 
bir netlik ve canlılıkta sinema deneyimi 
sunmak için en yeni teknolojilerimizi içeren 
Full HD 3D Ev Sineması projektörleridir. 
Tek yapmanız gereken patlamış mısırları 
hazırlamak.

Dinamik kontrast oranı: 120.000:1* 

1800 ANSI lümen parlaklık

Reality Creation 

6000 saate kadar uzun ömürlü lamba

Kablosuz HDMI uyumlu (isteğe bağlı aksesuar) 

SXRD™ paneller ve gelişmiş Iris 3 teknolojisi

BİR BAKIŞTA

ÖNEMLİ ÖZELLİKLER

Dokunabileceğiniz kadar 
gerçek görüntüler 

Canlı, net, ayrıntılı Full HD 3D. 
VPL-HW45ES ve VPL-HW65ES, 
evinde televizyonun ötesinde, 

inanılmaz bir sinema deneyimi 
yaşamak isteyen tüm sinemaseverler 

için muhteşem bir seçenektir. 

Reality Creation 
Filmler diskte paketlenirken kaybedilen 

renkleri ve dokuları yeniden üretmesi 
sayesinde 1080p orijinal görüntüye çok 

yakın bir sonuç alırsınız. 

Gelişmiş SXRD™ paneller 
Pikseller arasındaki boşluğu olağanüstü bir 
hızla azaltarak kusursuz bir görüntü sunar. 

VPL-HW45ES ve VPL-HW65ES, büyüleyici bir 
deneyim  ve minimum parazit için 

3D gözlüğümüzle senkronize edilir. 

Ev Sineması bir üst seviyeye taşınıyor
Önceki Ev Sineması projektörlerimizin başarısının ardından, 
daha da fazla avantaj sunan yeni nesil VPL-HW45ES ve 
VPL-HW65ES modellerimizi sunuyoruz. Daha uzun süreli 
dayanıklılık, IP kontrolü* ile çok yönlü otomasyon uyumluluğu, 
dahili USB ürün yazılımı güncellemeleri, RF 3D iletici ve daha 
birçok özelliğe sahiptir.  

Yüksek parlaklık ve kontrast oranı
1800 ANSI lümen renk parlaklığı ve 120.000:1 dinamik 
kontrast oranıyla* ancak gözlerinizle gördüğünüzde 
inanabileceğiniz gelişmiş bir Ev Sineması deneyimidir. 
Gelişmiş SXRD™ panellerin yanı sıra Reality Creation ve 
Motionflow gibi özellikler, en sevdiğiniz filmleri 3D ve 
2D olarak en iyi kalitede izlemenizi sağlar.

VPL-HW45ES ve 
VPL-HW65ES 

Full HD 3D 
çözünürlükte 

üstün Ev 
Sineması kalitesi

* Yalnızca VPL-HW65ES



Reality Creation 2 – 
Filmlerinizin 
kalitesini yükseltin   

Giriş sinyali Mümkün olan en iyi görüntüleri izleyin

1800 lümen parlaklık 
ve orijinaline uygun 
renk üretimi

Salonunuz için 
üstün Ev Sineması
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Lider 4K Ev Sineması projektörü serimiz için geliştirilen yeni nesil Reality Creation, 
filmler disklere aktarılırken kaybolan renkleri ve dokuları yeniden üretir. Daha iyi görüntü 
yükseltme için 1080p orijinaline yakın olan, daha canlı ve keskin Full HD görüntüler elde 
edersiniz. 

Geleneksel model VPL-HW65ES 

VPL-HW45ES ve VPL-HW65ES, geliştirilen optik motor sayesinde önceki standart Ev 
Sineması projektörlerimizden çok daha parlaktır. 1800 lümen seviyesinde iyi aydınlatılmış 
odalarda bile çok daha net görüntüler ve aslına uygun renkler üretir.

Geleneksel model VPL-HW45ES ve VPL-HW65ES 

Geleneksel Ev Sineması projektörleri, parlaklığı yükseltmek için yeşil tonlarını artırarak renk 
hassasiyetinden ödün verir. VPL-HW45ES ve VPL-HW65ES, Bright Cinema ve Bright TV 
modlarıyla aydınlık ortamlarda bile gerçek rengi ve kontrastı korur. modlarıyla aydınlık ortamlarda bile gerçek rengi ve kontrastı korur. 



120.000:1 dinamik kontrast
Optik motor geliştirmeleri ve 
gelişmiş Iris 3 teknolojisi, 120.000:1 
gibi inanılmaz bir dinamik kontrast 
oranına ulaşmamızı sağladı. Parlaklığı 
azaltmadan siyahları ve beyazları 
artıran bu oran sayesinde karanlık 
sahnelerde bile hiçbir ayrıntıyı 
kaçırmazsınız (yalnızca VPL-HW65ES).

Endüstri standardı RF 3D 
ile uyumluluk
Dahili RF iletici, daha geniş kapsam 
ve istikrar için tüm RF 3D gözlükleriyle 
senkronize olur; harici ileticiye gerek 
yoktur.

USB güncellemeleri 
Projektörünüzden en iyi şekilde 
faydalanabilmeniz için VPL-HW45ES ve 
VPL-HW65ES'de en son ürün yazılımı 
güncelleştirmelerini otomatik olarak 
doğrudan projektöre almak amacıyla 
USB bağlantı noktaları bulunur. 

Kablosuz HDMI seçeneği
İsteğe bağlı kablosuz HDMI verici/
alıcı setiyle düzeninizi bozmayın ve 
kablolardan kurtulun. VPL-HW45ES ve 
VPL-HW65ES; Blu-ray Disc™ oynatıcı, 
oyun konsolu ve diğer cihazlarınıza 
kablosuz olarak bağlanır. 

Kontrast Geliştirici ve gelişmiş 
Iris 3
Her sahnedeki karanlık ve aydınlık 
alanları analiz ederek renkleri 
azaltmadan kontrastı en iyi biçimde 
görüntülenecek şekilde otomatik 
olarak ayarlar.

Motionfl ow
Motionfl ow teknolojimiz, hızlı hareket 
eden sahnelerde minimum bulanıklık 
için Full HD’ye göre saniyede iki 
kat görüntü ve geçiş görüntüler. 
“Kombinasyon” modu, daha doğal 
hareket için bulanıklığı azaltmak 
amacıyla ek karanlık kareler üretir; 
“Gerçek Sinema” modu ise ek birleşik 
karanlık ve yapay görüntüleri her 
karede tutar.* 

SXRD™ panel teknolojisi
SXRD™ panellerimiz piksel boşluklarını 
azaltarak süper net görüntüler sunar. 
3D gözlüğümüz senkronize shutter 
hızına sahip olduğu için minimum 
parazitle inanılmaz ve yüksek tanımlı 
3D görüntülerin tadını çıkarırsınız.

Düşük gecikme modu
Oyunseverler için yeni bir özellik. 
En iyi oyun deneyimini 
yaşayabilmeniz için kumandanızla 
ekran arasındaki yanıt hızı 
maksimum hıza çıkarılır. 

2D ve 3D modları
VPL-HW45ES ve VPL-HW65ES, 
2D veya 3D içerikleri otomatik olarak 
tanır ve Standart, Dinamik, Sinema, 
Oyun ve Fotoğraf modları arasından 
seçim yapmanızı sağlar. 

Son derece düşük 
fan gürültüsü
Gelişmiş soğutma sistemimiz 
sayesinde fan gürültüsü 22 db 
gibi olağanüstü düşük bir düzeye 
indirilmiştir. 

Ev otomasyonuna 
uygundur 
VPL-HW65ES, Crestron Connected, 
AMX ve Control4 SDDP gibi 
birçok ev otomasyonu sistemiyle 
uyumludur. RS232 arabirimi, RJ45 
kontrolü ve IR-IN terminali vardır 
(yalnızca VPL-HW65ES).

Geniş lens kaydırma aralığı 
Geniş dikey aralık, görüntü kalitesini 
düşürmeden yerleştirme ve kurulum 
için daha fazla seçenek sunar.  

Mükemmel panel 
hizalaması 
Elektronik panel hizalaması, hassas 
renkler ve netlik sağlar. Tüm renk 
boşlukları her bir pikselin mavi 
ve kırmızı alanları yeşil tonlarıyla 
mükemmel bir şekilde hizalanacak 
biçimde kaydırılır. 

Manuel HSV Renk Düzeltme
Düzeltme aracı, istediğiniz 
görüntüyü almanız için her rengin 
gamasını, tonunu, doygunluğunu 
ve parlaklığını ayarlamanızı sağlar.

Daha uzun süreli 
dayanıklılık
Şimdi mükemmel görüntüleme 
için 6000 saate kadar lamba 
ömrüyle Ev Sineması deneyimini 
her zamankinden daha uzun süre 
boyunca kesintisiz yaşayın. 

Prime Support

VPL-HW45ES ve VPL-HW65ES, 
3 yıllık PrimeSupport paketimizle 
birlikte sunulur. Sorun yaşadığınızda 
beklenmedik masrafl arla 
karşılaşmaz, ücretsiz yardım hattı 
danışmanlarımızın çeşitli dillerde 
sunduğu hızlı ve etkili teknik 
destekten yararlanabilirsiniz. Bu 
pakete 1 yıllık ya da 1000 saatlik 
lamba garantisi de dahildir.

*Kombinasyon ve Gerçek Sinema Motionfl ow 
seçenekleri yalnızca VPL-HW65ES modelinde bulunur



VPL-HW65ES VPL-HW45ES
Görüntüleme sistemi SXRD™ panel, projeksiyon sistemi 
Işık çıkışı 1800 lm
Kontrast oranı 120.000:1 (Dinamik Kontrast) -

Ekran öğeleri
Etkin ekran boyutu 0,61 inç x 3
Etkin pikseller Full HD (1920x1080) x 3 6.220.800 piksel

Projeksiyon lensi
Yakınlaştırma / Odak Manuel (Yaklaşık 1,6 x)/Manuel
Yansıtma açısı oranı 1,36:1 – 2,16:1
Lens kaydırma Manuel, D:+/-%71/Y:+/-%25

Işık kaynağı Yüksek basınçlı cıvalı lamba, 215 W tipi
Ekran boyutu 40 inç - 300 inç
Reality Creation EVET (Full HD Reality Creation)
Lamba ömrü 6000 sa (Lamba modu: Düşük)
3D özelliği Evet
3D verici Dahili RF iletici
3D gözlükler X105-RF-X1 (RF tipi: İsteğe bağlı)
Renk düzeltme Evet
Kablosuz HDMI® uyumluluğu IFU-WH1 (İsteğe bağlı)
Gelişmiş Iris Sürüm 3 -
Görüntü modları 9 mod
Gama modları 10 mod
Düşük gecikme modu Evet
Panel Hizalama Var (Kaydırma/Alan)

Giriş/Çıkış 

HDMI® Var (2 giriş)
RJ45 Var (IP ve Web kontrolü) -
USB Var (ürün yazılımı güncellemesi)
Uzaktan kumanda RS-232C, D-sub 9 pimli (dişi)
IR GİRİŞİ Mini Jak

Tetikleyici Evet -
Akustik ses 22 db
Güç gereksinimi AC 100 V - 240 V, 3,1 A - 1,3 A, 50/60 Hz
Güç tüketimi 310 W 
Gövde rengi Siyah/Beyaz
Standart dış ölçüler G 407 x Y 179 x D 464 mm
Ağırlık Yaklaşık 9 kg

Birlikte Verilen Aksesuarlar

Uzaktan Kumanda RM-PJ28
AA (R6) boyutu manganez piller (2)
Projektör için AC Elektrik Kablosu (1)

Çalıştırma Talimatları (1)
Hızlı yardım el kitabı (1)

Dağıtımcı:
Profesyonel Çözümler Avrupa; Basın ve Yayın, Video Güvenlik ve Perakende Satış, Nakliye ve Büyük Geniş Mekan pazarları dahil olmak 
üzere çok çeşitli sektörlerde işletmelere yönelik AV/IT çözümleri sağlama konusunda öncüdür. İşletmelere ve müşterilerine dijital görsel-
işitsel içerik oluşturma, yönetme ve dağıtmaya yönelik yüksek kaliteli ürünler, sistemler ve uygulamalar sunar. Yenilikçi, piyasada lider 
ürünler sunma konusunda 25 yıldan fazla tecrübesiyle Profesyonel Çözümler Avrupa, müşterilerine olağanüstü kalite ve değer sunmak 
için sektörde en iyi konumdadır. Sistem entegrasyon kolu olan Sony Profesyonel Hizmetler bölümü, müşterilerine Avrupa genelindeki 
yetenekli profesyonellerin uzmanlık ve yerel bilgilerine erişim imkanı sunmaktadır. Köklü teknoloji ortaklarından oluşan bir ağ ile işbirliği 
halinde çalışan Professional Solutions Europe, her kurumun kendine ait iş hedeflerine ulaşması için yazılım ve sistemleri birleştirerek, 
müşterilerin gereksinimlerine hitap eden uçtan uca çözümler sunar. Daha fazla bilgi için lütfen www.pro.sony.eu adresini ziyaret edin

© 2016 Sony Corporation. Tüm hakları saklıdır. Tamamının veya bir bölümünün izinsiz çoğaltılması kesinlikle yasaktır. Özellikler ve teknik özellikler önceden bildirilmeden değiştirilebilir. Metrik olmayan tüm ağırlıklar 
ve ölçüler yaklaşık değerlerdir. Sony ve make.believe Sony Corporation'ın ticari markalarıdır. Diğer tüm ticari markalar ilgili sahiplerine aittir.

Sony. Ev Sineması için en iyi tercih.
www.pro.sony.eu/homecinemaprojectors

Projektör lambası 
(LMP-H210)

Kablosuz HD Birimi 
(IFU-WH1) 

Tavana Montaj 
(PSS-H10)
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