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Frente/lado direito

Indicadores de aviso

a Indicador ON/STANDBY 
(página 45)

b Indicador de AVISO (página 45)

Conectores

c Conector LAN (página 39)

d Conector HDMI 1/HDMI 2 
(página 11)

e Conector TRIGGER (página 35)

f Conector IR IN 
Transmite sinais para controlar a 
unidade.

g Conetor REMOTE
Liga a um computador, etc., para o 
telecomando.

h Conector USB (página 47)

Outros

i Tampa da lâmpada (página 48)

j Orifícios de ventilação (saída)

k Orifícios de ventilação (entrada) 
(página 50)

l Detetor do telecomando 
(página 7)

Localização dos controlos

Indicadores de aviso
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Atrás/lado esquerdo/parte inferior
Os botões no painel de controlo têm os mesmos nomes dos botões do telecomando.

Painel de controlo

a Botão ?/1 (ON/STANDBY) 
(página 7)

b Botão INPUT (página 13)

c Botão MENU (página 20)

d Botão M/m/</, (seta)/
 (enter) (página 20)

e Botão LENS (página 7)

Outros

f Detetor do telecomando 
(página 7)

g Orifícios de ventilação (entrada) 
(página 50)

h Entrada AC IN (página 7)

i Orifício de fixação do suporte 
de suspensão do projetor 
(página 66)

j  Pés dianteiros (ajustáveis) 
(página 10)

Painel de controlo
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Telecomando
a Botão LIGHT

Ilumina os botões do telecomando.

b Transmissor de infravermelhos

c Botão ?/1 (ON/STANDBY) 
(página 7)

d Botão INPUT (página 13)

e Botões CALIBRATED PRESET 
(página 19)

f Botão PATTERN (página 8)

g Botão RESET (página 21)

h Botões M/m/</, (seta)/
 (enter) (página 20)

i Botão MENU (página 20)

j Botão MOTIONFLOW 
(página 23)

k Botão ASPECT (página 16)

l Botão COLOR SPACE (página 26)

m Botão COLOR TEMP (página 24)

n Botão GAMMA CORRECTION 
(página 25)

o Botão 3D (página 14)

p Botão COLOR CORRECTION 
(página 25)

q Botão REALITY CREATION 
(página 23)

r Botão CONTRAST ENHANCER 
(página 23)

s Botão SHARPNESS +/– 
(página 24)

t Botão CONTRAST +/– 
(página 23)

u Botão BRIGHTNESS +/– 
(página 24)
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Instalar a unidade
A distância de instalação entre a unidade e 
um ecrã varia consoante o tamanho do ecrã 
ou o facto de utilizar ou não as 
funcionalidades de ajustamento da lente. 
Instale esta unidade de forma a ser adequada 
ao tamanho do ecrã. Para obter mais 
informações sobre a distância entre a 
unidade e o ecrã (a distância de projeção) e o 
tamanho do vídeo projetado, consulte 
"Distância de projeção e intervalo de 
ajustamento da lente" (página 61).

1 Posicione a unidade para que a lente 
fique paralela ao ecrã.

Vista da parte superior

2 Projete uma imagem e ajuste-a para se 
adequar ao ecrã (página 7).

Se utilizar um ecrã sobre uma superfície 
irregular, é possível que apareça um padrão de 
listas no ecrã, dependendo da distância entre o 
ecrã e a unidade ou das ampliações de zoom. 
Isto não é uma anomalia da unidade.

Ligações e preparativos

Ecrã

Nota
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Ajustar a posição da 
imagem
Projete uma imagem no ecrã e, em seguida, 
ajuste a posição da imagem.

Sugestões
• Os botões ?/1 (ON/STANDBY), INPUT, 

MENU e M/m/</,/  (joystick) que se 
encontram no painel lateral da unidade 
funcionam da mesma forma que os botões do 
telecomando. O botão LENS funciona da 
mesma forma que o botão PATTERN do 
telecomando.

• Ao ajustar a lente, sempre que premir o botão 
LENS na unidade, a função de ajuste da lente 
alterna entre "Lens Focus", "Lens Zoom" e 
"Lens Shift".

Consoante o local de instalação da unidade, 
poderá não ser capaz de a controlar com o 
telecomando. Neste caso, aponte o telecomando 
para o detetor do telecomando da unidade ou
do ecrã.

1 Depois de ligar o cabo de alimentação 
CA à unidade, ligue-o à tomada de 
parede.
O indicador ON/STANDBY acende-se a 
vermelho e a unidade entra em modo 
standby.

2 Prima o botão ?/1 (ON/STANDBY) 
para ligar a unidade.

O indicador ON/STANDBY pisca a 
verde e, em seguida, acende-se a verde.

Detetor do 
telecomando

Nota

Acende-se
a vermelho.

Pisca a verde 
durante dezenas 
de segundos e, em 
seguida, acende-se 
a verde.
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3 Ajustar a focagem.
Prima o botão PATTERN repetidamente 
para apresentar a janela de ajuste da 
focagem da lente (padrão de teste).
Em seguida, ajuste a focagem da imagem 
premindo os botões M/m/</,.

Sugestões
• Quando "Lens Control" está definido para 

"Off" no menu de instalação , não pode 
ajustar a lente (FOCUS, ZOOM, ou SHIFT) 
(página 35).

• Quando "Test Pattern" está definido para 
"Off" no menu de funções , o padrão de 
teste não é apresentado (página 33).

Ajuste a lente utilizando os botões do 
telecomando ou o painel de controlo da 
unidade. Nunca faça ajustes rodando 
diretamente a lente com as mãos, pois tal pode 
causar danos ou avarias na unidade.

4 Ajuste o tamanho da imagem.
Prima o botão PATTERN repetidamente 
para apresentar a janela de ajuste do 
zoom da lente (padrão de teste). Em 
seguida, ajuste o tamanho da imagem 
premindo os botões M/m/</,.

Para aumentar o tamanho da imagem, 
prima M/,.
Para diminuir o tamanho da imagem, 
prima m/<.

5 Ajuste a posição da imagem.
Prima o botão PATTERN repetidamente 
para apresentar a janela de ajuste da 
posição da lente (padrão de teste).
Em seguida, ajuste para a posição 
adequada da imagem premindo os 
botões M/m/</,.

Sugestão
Sempre que premir o botão , o padrão de 
teste desaparece.

Ao ajustar a posição da janela, não toque na 
unidade da lente, caso contrário, os seus dedos 
podem ficar entalados nas peças móveis.

Nota

Nota
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Para ajustar a posição horizontal

Prima </,.
A imagem projetada no ecrã desloca-se para 
a direita ou para a esquerda num máximo
de 31% da largura do ecrã a partir do centro 
da lente.

Vista da parte superior

Para ajustar a posição vertical

Prima M/m.
A imagem projetada no ecrã desloca-se para 
cima num máximo de 85% ou desloca-se 
para baixo num máximo de 80% da altura do 
ecrã a partir do centro da lente.

Vista lateral

O intervalo de movimento da imagem 
projetada no ecrã pode ser ajustado apenas 
dentro da área octogonal ilustrada abaixo.
Para obter informações detalhadas, consulte 
"Distância de projeção e intervalo de 
ajustamento da lente" (página 61).

31% 31%1 largura do ecrã

 : Posição da imagem ao deslocar a 
imagem o máximo para a esquerda

 : Posição da imagem ao deslocar a 
imagem o máximo para a direita

Nota

85%

80%

1 altura 
do ecrã

 : Posição da imagem ao deslocar 
a imagem o máximo para cima

 : Posição da imagem ao deslocar 
a imagem o máximo para baixo
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Intervalo de movimento da imagem 
projetada

Para ajustar a inclinação da 
superfície de instalação
Se a unidade estiver instalada numa 
superfície irregular, utilize os pés dianteiros 
(ajustáveis) para manter a unidade nivelada.

• Se a unidade estiver inclinada para cima ou 
para baixo, a imagem projetada pode ser 
trapezoidal.

• Tenha cuidado para não entalar o dedo ao 
rodar os pés dianteiros (ajustáveis).

Janela de ajuste da lente (padrão 
de teste)

Notas

0,85V

0,31H

H: Largura da imagem projetada
V: Altura da imagem projetada

0,31H

0,8V

Imagem projetada

Pés dianteiros (ajustáveis)

Rode para 
ajustar.

1,78:1 (16:9)

2,35:1

1,85:1

1,33:1 (4:3)

As linhas tracejadas mostram os tamanhos 
do ecrã de cada formato de imagem.
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Ligar a equipamento de vídeo ou a um 
computador
Pode desfrutar de qualidade de imagem elevada ligando um leitor/gravador de DVD, leitor/
gravador Blu-ray Disc, ou PlayStation® que tenha saída HDMI para a entrada HDMI da unidade.

Ao estabelecer ligações, certifique-se de que faz o seguinte:
• Desligue todos os equipamentos antes de estabelecer quaisquer ligações.
• Utilize os cabos adequados em cada ligação.
• Insira as fichas dos cabos corretamente, pois uma ligação incorreta das fichas pode provocar 

uma avaria ou má qualidade de imagem. Quando remover um cabo, certifique-se de que o 
puxa pela ficha e não pelo cabo em si.

• Consulte as instruções de funcionamento do equipamento ligado.

Lado direito da unidade

Amplificador AV Altifalantes

Equipamento com 
conetores de saída HDMI

Computador

para saída HDMI

Cabo HDMI (não fornecido)

: Fluxo de sinal de vídeo Utilize um cabo HDMI de alta velocidade Premium no 
qual esteja especificado o logótipo de tipo de cabo.
11 PT



• Utilize um cabo HDMI de alta velocidade Premium. Se utilizar outros tipos de cabos, o vídeo 4K 
poderá não ser apresentado adequadamente.

• Ao ligar um cabo HDMI à unidade, certifique-se de que a marca V na parte superior da entrada 
HDMI da unidade e a marca v no conector do cabo ficam colocadas na mesma posição.

• Se a imagem do equipamento ligado à unidade com um cabo HDMI não estiver correta, verifique 
as definições do equipamento ligado.

• Se definir o seu computador, tal como um computador portátil, para enviar o sinal para o monitor 
do computador e para este equipamento, a imagem do equipamento pode não aparecer 
corretamente. Defina o computador para enviar o sinal apenas para o monitor externo. Para obter 
mais informações, consulte as instruções de funcionamento fornecidas com o computador.
Para conhecer as definições do computador, consulte o respetivo fabricante.

Notas
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Projetar a imagem

1 Ligue a unidade e o equipamento 
ligado à unidade.

2 Prima INPUT para apresentar a paleta 
de entrada no ecrã.

3 Selecione o equipamento a partir do 
qual pretende apresentar imagens.
Prima INPUT repetidamente ou prima 
M/m/  (enter) para selecionar o 
equipamento a partir do qual irá projetar.

Sugestão
Quando "Status" está definido para "Off" no 
menu de configuração , a paleta de entrada 
não aparece. Prima o botão INPUT para alternar 
entre terminais de entrada em sequência.

1 Prima o botão ?/1 (ON/STANDBY).
A mensagem "POWER OFF?" é 
apresentada no ecrã.

2 Prima o botão ?/1 (ON/STANDBY) 
novamente antes que a mensagem 
desapareça.
O indicador ON/STANDBY pisca a 
verde e a ventoinha continua a funcionar 
para reduzir o calor interno. 

A ventoinha para e o indicador ON/
STANDBY deixa de piscar a verde e 
acende a vermelho.

A alimentação está agora totalmente 
desligada e pode desligar o cabo de 
alimentação CA.

Nunca desligue o cabo de alimentação CA 
enquanto o indicador estiver a piscar.

Sugestão
Em alternativa aos passos acima, pode desligar a 
unidade mantendo o botão ?/1 (ON/STANDBY) 
premido durante cerca de 1 segundo.

Projetar

Desligar a unidade

Exemplo: Para ver a imagem do 
equipamento de vídeo ligado ao 
conetor HDMI 1 desta unidade.

Nota
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Visualização de 
imagens de vídeo 
em 3D
Utilizando os óculos 3D ativos opcionais 
(TDG-BT500a), pode desfrutar de 
excelentes imagens de vídeo 3D, tais como 
as de jogos 3D e Blu-ray Discs 3D.

1 Ligue o equipamento HDMI para 
compatibilidade com 3D ligado à 
unidade e, em seguida, reproduza o 
conteúdo 3D.
Para obter mais informações sobre como 
reproduzir conteúdo 3D, consulte as 
instruções de funcionamento do 
equipamento ligado.

2 Ligue a unidade e projete a imagem de 
vídeo 3D no ecrã.
Para obter mais informações sobre como 
projetar a imagem, consulte "Projetar a 
imagem" (página 13).

3 Ligue os óculos 3D e, em seguida, 
coloque-os de forma confortável.
Para obter mais informações sobre como 
utilizar os óculos 3D, consulte "Utilizar 
os óculos 3D" (página 14).

Sugestão
A predefinição de fábrica para "2D-3D Display 
Sel." é "Auto", para permitir projetar imagens 
de vídeo 3D automaticamente quando a 
unidade detetar sinais 3D.

• Poderá não ser possível apresentar imagem de 
vídeo 3D, dependendo do tipo de sinal. Defina 
"2D-3D Display Sel." para "3D" e "3D Format" 
para "Side-by-Side" ou "Over-Under", para se 
adequar ao formato do conteúdo 3D que 
pretende visualizar (página 32).

• Utilize os óculos 3D dentro do alcance de 
comunicação (página 14).

• Existem diferenças na perceção de imagens 
de vídeo 3D entre diferentes pessoas.

• Quando a temperatura do ambiente de 
utilização é baixa, o efeito 3D poderá ser 
reduzido.

Ajustar/definir as funções 3D
Pode ajustar/definir as funções 3D premindo 
o botão 3D do telecomando ou através de 
"3D Settings" do menu de funções .
Para obter informações detalhadas, consulte 
"3D Settings" (página 32).

1 Ligue os óculos 3D e registe-os na 
unidade.
Para obter mais informações sobre como 
registar os óculos 3D, consulte as 
instruções de funcionamento fornecidas 
com os óculos 3D.

2 Coloque os óculos 3D.

3 Volte-se para o ecrã.

Precauções de utilização
O funcionamento poderá não ser correto se:
• A posição de visualização for demasiado 

distante do projetor 
• Existirem outros dispositivos de 

comunicação, como uma rede local sem 
fios (IEEE802.11 b/g/n) ou um micro-
ondas com uma largura de banda de 
2,4 GHz, perto da unidade

Alcance de comunicação dos 
óculos 3D
A figura abaixo indica o alcance de 
comunicação dos óculos 3D. Se tentar ver 
imagens de vídeo 3D a uma distância 
superior ao alcance de comunicação ou 
instalar a unidade fora do alcance de 
comunicação, os óculos 3D podem não ser 
capazes de apresentar as imagens 
corretamente. Além disso, o alcance varia 
consoante o ambiente da divisão e o 
ambiente de instalação da unidade.

Notas

Utilizar os óculos 3D
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Vista superior ou lateral

Projetor

10 m 10 m 

10 m 

10 m 
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Selecionar o formato de imagem de acordo 
com o sinal de vídeo
Pode selecionar um formato de imagem 
mais adequado ao sinal de vídeo recebido.

Prima ASPECT.
Sempre que premir o botão, pode selecionar 
a definição "Aspect". Também pode 
selecioná-la utilizando o menu (página 28).

Botão 
ASPECT

Imagem original Definição recomendada e imagens resultantes

1,85:1

Squeezed 1,85:1

1,85:1 Zoom

2,35:1

Squeezed 2,35:1

2,35:1 Zoom
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Imagem original Definição recomendada e imagens resultantes

1,78:1 (16:9)

1,33:1 (4:3)

1,33:1 (4:3) with side panels

Normal

2,35:1

V Stretch

Ao utilizar uma lente anamórfica

16:9

Squeeze

Ao utilizar uma lente anamórfica
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• Os modos de aspeto selecionáveis variam 
consoante o sinal de entrada (página 58).

• Os modos de aspeto não podem ser 
selecionados quando a entrada é um sinal de 
computador.

Notas sobre a ativação da definição 
"Aspect"
• Selecione o modo de aspeto tendo em 

conta que mudar o formato da imagem 
original irá fornecer um aspeto diferente 
do aspeto da imagem original.

• Tenha em conta que se utilizar a unidade 
para visualização pública ou lucrativa, a 
modificação da imagem original através 
da alteração do aspeto pode constituir uma 
infração aos direitos de autor ou produtor, 
que estão protegidos legalmente.

Imagem original Definição recomendada e imagens resultantes

Squeezed

Stretch

Notas
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Selecionar o modo de visualização de imagem
Pode selecionar o modo de visualização de 
imagem que melhor se adequar ao tipo de 
fonte de vídeo ou às condições da divisão.
Pode guardar e usar diferentes modos 
predefinidos para 2D/3D respetivamente.

Prima um dos botões CALIBRATED 
PRESET.

Botões 
CALIBRATED 
PRESET

Itens de definição Descrição

CINEMA FILM 1 Qualidade de imagem adequada para reproduzir imagens nítidas 
e altamente dinâmicas, típicas de filme interpositivo.

CINEMA FILM 2 Qualidade de imagem adequada para reproduzir tonalidades e 
cores ricas típicas de um cinema, com base no Cinema Film 1.

REF Uma configuração de qualidade de imagem adequada para 
quando pretende reproduzir fielmente a qualidade de imagem 
original, ou para desfrutar da qualidade de imagem sem 
qualquer ajuste.

TV Qualidade de imagem adequada para ver programas de TV, 
desportos, concertos e outras imagens de vídeo.

PHOTO Ideal para projetar imagens fixas tiradas com uma câmara 
digital.

GAME Qualidade de imagem adequada para jogos, com cores bem 
moduladas e resposta rápida.

BRT CINE Qualidade de imagem adequada para ver filmes num ambiente 
com luminosidade, como uma sala de estar.

BRT TV Qualidade de imagem adequada para ver programas de TV, 
desportos, concertos e outras imagens de vídeo num ambiente 
com luminosidade, como uma sala de estar.

USER Ajusta a qualidade de imagem de acordo com a sua preferência 
e, em seguida, guarda a definição. A predefinição de fábrica é 
igual a "REF".
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Os ecrãs de menu utilizados para a explicação poderão ser diferentes do ecrã do menu real.

Funcionamento 
através dos menus 
A unidade está equipada com um menu no 
ecrã para fazer vários ajustes e definições. 
Se selecionar o nome de um item seguido 
por uma seta (B), é apresentada a próxima 
janela de menu com itens de definição.

1 Prima MENU.
É apresentada a janela de menu.

2 Prima M/m para selecionar um item de 
menu e, em seguida, prima , ou .
São apresentados os itens que podem ser 
definidos ou ajustados com o menu 
selecionado. O item atualmente 
selecionado é apresentado a branco.

3 Prima M/m para selecionar um item 
que pretenda definir ou ajustar e,
em seguida, prima , ou .
Os itens de definição são apresentados 
num menu pop-up, num menu de 
definições, num menu de ajuste ou na 
próxima janela de menu.

Menu pop up

Menu Settings

Menu de ajuste

Utilizar os menus

Nota

Itens de definição
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Próxima janela de menu

4 Proceda à definição ou ao ajuste de um 
item.

Ao alterar o nível de ajuste
Prima M/, para aumentar o valor e 
prima m/< para diminuir o valor.
Prima  para guardar a definição e 
restaurar o ecrã do menu original.

Ao alterar a definição
Prima M/m para alterar a definição.
Prima  para restaurar o ecrã original.
Pode restaurar o ecrã original utilizando 
<, consoante o item selecionado.

Para sair do menu
Prima MENU.

Para repor a imagem que foi 
ajustada
Selecione "Reset" no menu de imagem .

Quando o visor do ecrã aparecer, selecione 
"Yes" utilizando < e prima .
Todas as definições seguintes são repostas 
para o valor predefinido de fábrica:
"Reality Creation", "Cinema Black Pro", 
"Motionflow", "Contrast", "Brightness", 
"Color", "Hue", "Color Temp.", "Sharpness" 
e "Expert Setting", no menu Picture 

Para repor todos os itens que 
foram ajustados
Selecione um item no ecrã de menu para 
apresentar o menu pop-up, o menu de 
definições ou o menu de ajuste.
Prima RESET no telecomando para repor 
apenas as definições selecionadas para o 
valor predefinido de fábrica.

O botão RESET no telecomando está 
disponível apenas quando o menu de ajuste ou 
o menu de definições está selecionado.

Itens de definição

Nota
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Menu Picture
O menu Picture é usado para ajustar uma imagem.

Estes itens podem não ser apresentados ou configuráveis, consoante o tipo de sinal de entrada. Para 
obter informações detalhadas, consulte "Sinais de entrada e itens ajustáveis/de definição" (página 55).

Os nomes de itens entre parênteses representam os nomes impressos no telecomando.

Nota

Itens de definição Descrição

Calib. Preset 
[CALIBRATED 
PRESET]

Pode selecionar o modo de visualização de imagem que melhor se 
adequar ao tipo de fonte de vídeo ou ao ambiente.
Pode guardar e usar diferentes modos predefinidos para 2D/3D respetivamente.
Cinema Film 1: Qualidade de imagem adequada para reproduzir 
imagens nítidas e altamente dinâmicas, típicas de filme interpositivo.
Cinema Film 2: Qualidade de imagem adequada para reproduzir 
tonalidades e cores ricas típicas de um cinema, com base no Cinema Film 1.
Reference: Uma configuração de qualidade de imagem adequada para 
quando pretende reproduzir fielmente a qualidade de imagem original, 
ou para desfrutar da qualidade de imagem sem qualquer ajuste.
TV: Qualidade de imagem adequada para ver programas de TV, 
desportos, concertos e outras imagens de vídeo.
Photo: Ideal para projetar imagens fixas tiradas com uma câmara digital.
Game: Qualidade de imagem adequada para jogos, com cores bem 
moduladas e resposta rápida.
Bright Cinema: Qualidade de imagem adequada para ver filmes num 
ambiente com luminosidade, como uma sala de estar.
Bright TV: Qualidade de imagem adequada para ver programas de TV, 
desportos, concertos e outras imagens de vídeo num ambiente com 
luminosidade, como uma sala de estar.
User: Pode ajustar a qualidade de imagem de acordo com os seus gostos 
e guardar a definição. A predefinição de fábrica é igual a "Reference".

Sugestão
Quaisquer ajustes às definições da qualidade de imagem são guardados 
para cada entrada.

Reset Repõe todas as definições do modo Calib. Preset atualmente 
selecionadas para os respetivos valores predefinidos (página 21).

Sugestão
A opção Reset não afeta as definições guardadas para os itens de "Color Temp".
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Reality Creation 
[REALITY 
CREATION]

Ajusta o processamento de pormenores e ruído das imagens. (Função de 
super resolução)
On: Ajusta as definições de "Reality Creation".

Database: Selecione "Normal" ou "Mastered in 4K".
"Mastered in 4K" proporciona qualidade de imagem adequada ao 
lançamento Blu-ray Disc™ "Mastered in 4K" da Sony Pictures Home 
Entertainment.
Resolution: Quando aumenta o valor da definição, a textura e o 
pormenor da imagem tornam-se mais nítidos.
Noise Filtering: Quando aumenta o valor da definição, o ruído (as 
imperfeições da imagem) tornam-se menos visíveis.
Test: On/Off: Altera "On" e "Off" a uma determinada frequência para 
verificar o efeito de "Reality Creation".

Sugestão
A posição do estado do visor durante o teste funciona em conjunto com 
a definição "Menu Position" (página 30).

Off: A função "Reality Creation" não é aplicada.

Cinema Black Pro

Contrast Enhancer 
[CONTRAST 
ENHANCER]

Corrige o nível de partes brilhantes e escuras automaticamente para 
otimizar o contraste de acordo com uma determinada cena.
Aumenta a nitidez da imagem e torna a imagem dinâmica.
High/Middle/Low: Pode ajustar a melhoria de contraste.
Off: A função de melhoria de contraste não é aplicada.

Lamp Control Alterna a saída da lâmpada.
High: Aumenta a luminosidade e projeta imagens mais brilhantes.
Low: Diminui a luminosidade e melhora os tons pretos ao minimizar a 
luminosidade. 

Sugestão
A definição "Low" reduz o ruído da ventoinha, ao mesmo tempo que 
reduz o consumo de energia para prolongar vida útil da lâmpada.

Motionflow 
[MOTIONFLOW]

Smooth High: Reproduz o movimento da imagem de forma mais suave, 
sendo especialmente eficaz em conteúdo de filme. 
Smooth Low: Reproduz o movimento da imagem de forma mais suave 
para utilização padrão. 
True Cinema: As imagens, tal como os filmes criados em 
24 fotogramas por segundo, são reproduzidas à frequência de 
fotogramas original. 
Off: A função "Motionflow" não é aplicada.

Sugestões
• Selecione "Off" se a seleção de "Smooth High", "Smooth Low" ou 

"True Cinema" resultar numa imagem distorcida.
• Dependendo do conteúdo da imagem, poderá não ver o efeito 

visualmente, mesmo que tenha alterado as definições.

Contrast 
[CONTRAST]

Ajusta o contraste.
Os valores mais altos aumentam a nitidez nas imagens, enquanto que os 
valores mais baixos diminuem a nitidez.
Pode fazer ajustes premindo CONTRAST +/- no telecomando.
Quando o sinal HDR for fornecido com "HDR10", "HDR Reference", 
"HLG" ou "Auto" definido para "HDR", "Contrast(HDR)" aparece em 
vez de "Contrast".

Itens de definição Descrição
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Brightness
[BRIGHTNESS]

Ajusta o brilho da imagem.
Quanto mais alta for a definição, mais brilhante é a imagem. Quanto 
mais baixa for a definição, mais escura é a imagem.
Pode fazer ajustes premindo BRIGHTNESS +/- no telecomando.

Color Ajusta a densidade da cor.
Quanto mais alta for a definição, maior é a intensidade. Quanto mais 
baixa for a definição, menor é a intensidade.

Hue Ajusta a tonalidade da cor.
Quanto mais alta for a definição, mais esverdeada é a imagem. Quanto 
mais baixa for a definição, mais avermelhada é a imagem.

Color Temp.
[COLOR TEMP]

Ajusta a temperatura de cor.
D93: Equivalente à temperatura de cor 9300 K normalmente utilizada 
em televisores. Confere às cores brancas uma tonalidade azulada.
D75: Equivalente à temperatura de cor 7500 K utilizada como 
iluminante normalizado auxiliar. Confere uma tonalidade neutra entre 
"D93" e "D65".
D65: Equivalente à temperatura de cor 6500 K utilizada como iluminante 
normalizado. Confere às cores brancas uma tonalidade avermelhada.
D55: Equivalente à temperatura de cor 5500 K utilizada como 
iluminante normalizado auxiliar. Confere às cores brancas uma 
tonalidade ainda mais avermelhada.
Custom 1 to 5: Permite-lhe ajustar, definir e guardar as suas 
temperaturas de cor favoritas.
As predefinições de fábrica são as seguintes.

Custom 1: Igual à definição de temperatura de cor "D93".
Custom 2: Igual à definição de temperatura de cor "D75".
Custom 3: Igual à definição de temperatura de cor "D65".
Custom 4: Igual à definição de temperatura de cor "D55".
Custom 5: Definição que dá prioridade à luminosidade.

Sugestão
Pode ajustar cada item para uma temperatura de cor consoante a sua 
preferência.

Sharpness
[SHARPNESS]

Torna os contornos da imagem mais nítidos, ou reduz o ruído.
Quanto mais alta for a definição, maior é a nitidez da imagem. Quanto mais 
baixa for a definição, mais suave é a imagem, reduzindo-se assim o ruído.
Pode fazer ajustes premindo SHARPNESS +/- no telecomando.

Expert Setting

NR (Noise 
Reduction)

Reduz as imperfeições ou o ruído da imagem.
Auto: Deteta o nível de ruído para reduzir as imperfeições ou o ruído da 
imagem automaticamente.
High/Middle/Low: Selecione uma definição de acordo com as 
imperfeições ou o ruído da fonte do sinal de entrada.
Off: A função NR (redução de ruído) não é aplicada.

Sugestão
O nível de ruído pode não ser detetado com precisão com "Auto", 
dependendo da fonte do sinal de entrada. Se a imagem não for aceitável com 
"Auto", selecione uma definição entre "High", "Middle", "Low" ou "Off".

Itens de definição Descrição
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MPEG NR 
(MPEG Noise 
Reduction)

Reduz o ruído de bloco e de "mosquito", particularmente em sinais digitais.
Auto: Deteta o nível de ruído para reduzir o ruído de bloco e de 
"mosquito" da imagem automaticamente.
High/Middle/Low: Selecione uma definição de acordo com o ruído de 
bloco e de "mosquito" da fonte do sinal de entrada.
Off: A função MPEG NR (MPEG noise reduction) não é aplicada.

Sugestão
O nível de ruído pode não ser detetado com precisão com "Auto", 
dependendo da fonte do sinal de entrada. Se a imagem não for aceitável com 
"Auto", selecione uma definição entre "High", "Middle", "Low" ou "Off".

Smooth Gradation Suaviza a gradação das partes planas das imagens.
High/Middle/Low: Pode ajustar o efeito de gradação suave.
Off: A função de gradação suave não é aplicada.

Film Mode De acordo com a fonte de filme que selecionou, crie uma definição para 
a reprodução.
Auto: Adequado para reproduzir o movimento da imagem original. 
Normalmente, a definição deve ser "Auto".
Off: Reproduz a imagem em formato progressivo sem detetar os sinais 
de vídeo automaticamente.

Gamma 
Correction
[GAMMA 
CORRECTION]

Ajusta as características de resposta da tonalidade da imagem.
Selecione uma tonalidade preferida entre 10 opções.
1.8: Bright Produz uma imagem em geral mais luminosa.
2.0
2.1
2.2
2.4
2.6: Dark Produz uma imagem em geral mais escura.
Gamma 7: Produz uma imagem mais nítida enfatizando as áreas mais 
escuras.
Gamma 8: Produz uma imagem mais luminosa do que Gamma 7. 
Selecione esta opção quando estiver a assistir a algo num ambiente com 
luminosidade, tal como uma sala de estar.
Gamma 9: Produz uma imagem mais luminosa do que Gamma 8.
Gamma 10: Aumenta a nitidez nas imagens. Selecione esta opção 
quando estiver a ver programas de TV, etc., num ambiente com 
luminosidade, tal como uma sala de estar.
Off: A função "Gamma Correction" não é aplicada.

Color Correction
[COLOR 
CORRECTION]

On: Ajusta a tonalidade, a saturação ou a luminosidade das cores 
selecionadas.
Repita os passos 1 e 2 descritos abaixo para especificar a cor alvo.
1 Prima M/m para selecionar "Color Select" e, em seguida, prima

</, para selecionar a cor que pretende ajustar entre "Red", 
"Yellow", "Green", "Cyan", "Blue" e "Magenta".

2 Prima M/m para selecionar "Hue", "Saturation" ou "Brightness" e, 
em seguida, ajuste estas definições de acordo com os seus gostos 
usando </, ao mesmo tempo que observa a imagem projetada.

Off: O efeito "Color Correction" não é aplicado.

Itens de definição Descrição
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Clear White Realça brancos vivos.
High/Low: Pode ajustar o efeito "Clear White".
Off: O efeito "Clear White" não é aplicado.

x.v.Color Defina este item ao ligar a unidade com equipamento que suporte a 
tecnologia x.v.Color e ao reproduzir um sinal de vídeo x.v.Color.
On: Pode reproduzir um sinal de vídeo x.v.Color.
Off: A função "x.v.Color" não é aplicada.

Sugestão
Definir x.v.Color para "On" desativa o ajuste gamma.

HDR Define a forma de reproduzir conteúdo HDR.
Auto: Distingue automaticamente conteúdo HDR e aplica a melhor 
qualidade de imagem.
Quando um sinal de entrada suporta BT.2020, "Color Space" fica 
definido automaticamente para "BT.2020". Quando é fornecido um sinal 
diferente de BT.2020, o modo definido em "Color Space" é aplicado. 
("BT.2020" não está disponível neste caso.)
HDR10: Defina quando reproduzir conteúdo compatível com HDR10.
HDR Reference: Este modo é adequado para reproduzir conteúdo 
compatível com HDR10 com uma luminosidade máxima de 1000 nit.
HLG: Defina quando reproduzir conteúdo compatível com HLG.
Off: Defina quando reproduzir conteúdo que não seja HDR.
Todos os modos de "Color Space" podem ser selecionados quando se 
seleciona "HDR10", "HDR Reference", "HLG" ou "Off".

• Se a definição não for a correta para o conteúdo de entrada, as áreas 
claras e escuras do vídeo podem aparecer demasiado brilhantes ou 
demasiado escuras.

• Ao definir "HDR10" ou "HDR Reference", compare a qualidade de 
imagem em ambos os modos e selecione a opção que melhor apresenta 
a luminosidade e tonalidade médias das partes brilhantes.

Color Space
[COLOR SPACE]

Converte o espaço de cor.
BT.709: Um espaço de cor ITU-R BT.709, que é utilizado para 
transmissão de televisão em alta definição ou Blu-ray Disc. O espaço de 
cor é equivalente ao sRGB.
BT.2020: O espaço de cor é mais amplo do que BT.709. Utilize esta 
definição quando reproduzir conteúdo HDR.
Color Space 1: O espaço de cor ideal para ver programas de TV e 
imagens de vídeo, tais como desporto, concertos, etc.
Color Space 2: O espaço de cor ideal para ver programas de TV, 
desporto, concertos e outras imagens de vídeo num ambiente com 
luminosidade, como uma sala de estar.
Color Space 3: O espaço de cor ideal para ver filmes num ambiente com 
luminosidade, como uma sala de estar.
Custom: Pode ajustar a definição do espaço de cor.

Quando "HDR" está definido para "Auto", o modo selecionável muda de 
acordo com o tipo de sinal (página 26).

Itens de definição Descrição

Notas

Nota
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Input Lag 
Reduction

Reduz o atraso da apresentação de um vídeo.
On: Reduz o tempo de apresentação de uma imagem de vídeo de 
entrada. É eficaz para aumentar o desempenho da velocidade de reação 
da apresentação ao utilizar um controlador externo, etc.
Off: Desliga a função Input Lag Reduction.

Sugestão
Quando a função "Input Lag Reduction" estiver definida para "On", não 
é possível definir Motionflow, NR e MPEG NR.

Itens de definição Descrição
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Menu Screen
Pode configurar o tamanho da imagem, modo do aspeto, etc.

Estes itens podem não estar disponíveis, consoante o tipo de sinal de entrada. Para obter informações 
detalhadas, consulte "Sinais de entrada e itens ajustáveis/de definição" (página 55).

Os nomes de itens entre parênteses representam os nomes impressos no telecomando.

Nota

Itens de definição Descrição

Aspect
[ASPECT]

Pode definir o formato da imagem a apresentar para o sinal de entrada 
atual (página 16). 
Pode definir a função apenas quando for fornecido um sinal de vídeo.
1.85:1 Zoom: Uma imagem com o formato 1,85:1 é apresentada no 
formato de imagem original, ampliada para que não apareçam faixas 
negras nas partes superior e inferior do ecrã.
2.35:1 Zoom: Uma imagem com o formato 2,35:1 é apresentada no seu 
formato de imagem original, ampliada para que as faixas negras nas 
partes superior e inferior do ecrã sejam o mais pequenas possível.
Quando seleciona "2.35:1 Zoom" em "Trigger Select" do menu de 
instalação , um sinal de 12 V é emitido pelo conector TRIGGER 
(página 35).
Normal: A entrada de vídeo é apresentada no formato de imagem 
original, ampliada para preencher o ecrã. Este modo é adequado para a 
visualização de vídeo 1,78:1 (16:9) e 1,33:1 (4:3).
V Stretch: Este é o modo mais adequado para usar um ecrã 2,35:1 para 
visualizar vídeo 2,35:1 com uma lente anamórfica disponível 
comercialmente.
Quando seleciona "V Stretch" em "Trigger Select" do menu de 
instalação , um sinal de 12 V é emitido pelo conector TRIGGER 
(página 35).
Squeeze: Com esta definição, 1,78:1 (16:9) e 1,33:1 (4:3), o vídeo é 
apresentado nos formatos de imagem corretos quando utilizar uma lente 
anamórfica disponível comercialmente.
Stretch: Apresenta vídeo que tenha sido encolhido para 1,33:1 (4:3) 
como um formato de imagem 1,78:1 (16:9).
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Itens de definição Descrição

Sugestões
• Quando selecionar "V Stretch" ou "Squeeze", selecione o tipo de lente 

anamórfica em "Anamorphic Lens" do menu de instalação .
• Os modos de aspeto selecionáveis variam consoante o sinal de entrada 

(página 58).
• O aspeto não pode ser selecionado para um sinal de entrada de um 

computador, nem um sinal de entrada com uma resolução de 
4096 × 2160 (páginas 53, 54, 58).

Blanking Esta função permite-lhe ajustar a área de apresentação dentro das quatro 
direções do ecrã.
On: Selecione a extremidade a ajustar destacando Left, Right, Top ou 
Bottom utilizando os botões M/m.
Ajuste a quantidade de supressão utilizando os botões </,. 

Off: Desativa a função Blanking.

Sugestão
Dependendo da definição de formato de imagem, a supressão à direita/
esquerda poderá não estar disponível.
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Menu Setup
O menu Setup é utilizado para alterar as predefinições de fábrica, etc.

Itens de definição Descrição

Status Define se a visualização no ecrã é apresentada.
Defina para "Off" para desligar as visualizações nos ecrãs, exceto para 
alguns menus, para a mensagem ao desligar a alimentação e para 
mensagens de aviso.

Language Seleciona o idioma utilizado no menu e nas informações no ecrã.

Menu Position Pode alterar a posição de apresentação do menu no ecrã.
Bottom Left: Apresenta o menu na área inferior esquerda do ecrã.
Centro: Apresenta o menu no centro do ecrã.

High Altitude Mode Define a unidade para funcionar com a pressão atmosférica adequada.
On: Use esta definição quando utilizar a unidade a uma altitude de 
1500 m (aprox. 4900 pés) ou superior.
Off: Utilize esta definição quando utilizar a unidade em altitudes normais.

Sugestão
Quando este item está definido para "On", o ruído da ventoinha torna-se 
ligeiramente mais alto, uma vez que a velocidade da ventoinha aumenta.

Remote Start Configura as definições de Remote Start.
On: Pode ligar a alimentação da unidade a partir de um PC ou de um 
terminal que esteja ligado a uma rede.
Off: Desliga a função Remote Start.

Sugestões
• Para utilizar a função, a unidade deve ser ligada à rede 

antecipadamente (página 37).
• Para ligar a alimentação com a função Remote Start, deve ser enviado 

um comando especial a partir de um PC ou de um terminal. Para obter 
mais informações, consulte o pessoal qualificado da Sony.

Quando a função Remote Start está definida para "On", o consumo de 
energia em standby aumenta. Quando a função Network Management 
está definida para "On", a definição de Remote Start é definida para 
"On" automaticamente, não sendo possível alterar a definição. 
Adicionalmente, a função não é apresentada no menu.

Nota
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Network Management On: Defina quando tiver estabelecido ligação à rede e estiver a 
comunicar continuamente com o equipamento de controlo do projetor.

Quando a função Network Management está definida para "On", a 
função de rede está continuamente ativada. Defina Network 
Management para "Off" quando a unidade não estiver continuamente 
ligada à rede. Se definir para "On", o consumo de energia aumenta.

Power Saving Define o modo de poupança de energia.
Standby: Se não receber qualquer sinal de entrada durante 10 minutos, a 
alimentação é desligada automaticamente e o projetor entra no modo 
standby.
Off: Desativa a função de poupança de energia.

Lamp Setting Ao substituir as lâmpadas, configure a definição de lâmpadas pretendida 
(página 48).

All Reset Todos os valores predefinidos de fábrica são repostos para as definições.

O "Lamp Timer" no menu Information  não é reposto.

Itens de definição Descrição

Nota
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Menu Function
O menu Function é utilizado para alterar as definições das várias funções da unidade.

Itens de definição Descrição

3D Settings Pode alterar as definições da função 3D.

2D-3D Display Sel. Para mudar as imagens de vídeo para "2D" ou "3D".
Auto: Apresenta imagens de vídeo 3D quando são fornecidos sinais 
HDMI com informações 3D*. Apresenta imagens de vídeo 2D quando 
são fornecidos outros sinais.
3D: Apresenta imagens de vídeo 3D de acordo com o sistema 3D 
selecionado em "3D Format". No entanto, quando são fornecidos sinais 
HDMI com informações 3D à unidade, apresenta imagens de vídeo 3D 
de acordo com o sistema 3D desses sinais HDMI.
* As informações 3D são informações adicionais para discriminar 3D. 

Alguns sinais HDMI têm informações adicionais para discriminar 3D e 
alguns sinais HDMI não têm nenhumas.

3D Format: Defina o sistema 3D quando os sinais HDMI de entrada 
não incluírem informações 3D.

Simulated 3D: Converte imagens de vídeo 2D para imagens de vídeo 
3D. A definição pode ser feita apenas para fornecer os sinais HD.
A função 3D simulada pode ter efeito limitado, dependendo da fonte 
de vídeo.
Existem diferenças na perceção de imagens de vídeo 3D entre 
diferentes pessoas.
Side-by-Side: Selecione esta opção para apresentar imagens 3D como 
duas imagens semelhantes, lado a lado.
Over-Under: Selecione esta opção para apresentar imagens 3D como 
duas imagens semelhantes, uma acima da outra.

Sugestões
• Para algumas fontes de vídeo, não é possível definir "2D-3D Display 

Sel." para "3D". Para ficar a conhecer os sinais 3D disponíveis, 
consulte "Sinais 3D compatíveis" (página 56).

• A função de simulação de 3D pode ter efeito limitado, dependendo do 
tamanho do ecrã (100 a 120 polegadas recomendado) e da fonte de vídeo.

• A apresentação no menu tem um fantasma ao exibir uma imagem de 
vídeo 3D, tendo melhor visualização com os óculos 3D.
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3D Depth Adjust Para ajustar a profundidade das imagens de vídeo 3D no ecrã. A definição 
pode ser feita apenas quando for selecionado um 3D Format diferente de 
"Simulated 3D".

Recomendamos que a função "3D Depth Adjust" seja definida para "0". 
As imagens de vídeo 3D podem ser difíceis de perceber, dependendo da 
definição de "3D Depth Adjust".

Simulated 3D 
Effect

Para ajustar o efeito 3D quando conteúdo 2D é convertido para imagens 
de vídeo 3D. Pode selecionar o efeito entre "High", "Middle" e "Low".

Sugestão
Existem diferenças na perceção de imagens de vídeo 3D convertidas 
pela função de simulação de 3D entre diferentes pessoas.

Dynamic Range Define o nível de entrada de vídeo para os conectores HDMI 1 e HDMI 2.
Auto: Define o nível de entrada de vídeo automaticamente.
Limited: O nível de entrada de vídeo está definido para sinais 
equivalentes a 16-235.
Full: O nível de entrada de vídeo está definido para sinais equivalentes
a 0-255.

Se a definição de saída de vídeo do dispositivo HDMI ligado não for 
bem feita, as partes claras e escuras do vídeo podem aparecer demasiado 
claras ou demasiado escuras.

HDMI Signal Format Muda os formatos do sinal de vídeo para 4K.
Standard Format: Apresenta uma imagem no formato HDMI padrão. 
Enhanced Format: Apresenta uma imagem num formato HDMI mais 
detalhado. 

Sugestões
• A imagem ou o som pode não ser emitido normalmente quando a 

função "Enhanced Format" está selecionada. Neste caso, defina para 
"Standard Format".

• Pode demorar algum tempo a apresentar uma imagem depois de alterar 
os formatos do sinal de vídeo.

Test Pattern Apresenta um padrão de teste em função da definição.
On: Um padrão de teste é apresentado no ecrã para ser utilizado ao 
ajustar a lente com "Lens Focus", "Lens Zoom" e "Lens Shift".
Off: Um padrão de teste não é apresentado.

Sugestão
Enquanto o padrão de teste é apresentado, só é apresentado a verde para 
lhe permitir ajustar a focagem facilmente.

Settings Lock Bloqueia as definições dos itens de menu para evitar erros operacionais 
(página 34).
Off: Cancela a função Settings Lock.
Level A: Os itens do Grupo 1 (abaixo) não são apresentados no menu e 
não estão disponíveis.
Level B: Os itens do Grupo 1 e Grupo 2 (abaixo) não são apresentados 
nos menus e não estão disponíveis.

Itens de definição Descrição

Depth

NormalFront Depth

Nota
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Grupo 1 Grupo 2

Itens bloqueados por Settings Lock

Menu Picture

Reset
Reality Creation
Contrast Enhancer
Lamp Control
Motionflow
Contrast
Brightness
Color
Hue
Color Temp.
Sharpness
NR
MPEG NR
Smooth Gradation
Film Mode
Gamma Correction
Color Correction
Clear White
x.v.Color
HDR
Color Space
Input Lag Reduction

Menu Setup

Status
Language
Menu Position
High Altitude Mode 
Remote Start
Network Management
Power Saving
Lamp Setting

Menu Function

Dynamic Range
Test Pattern

Menu Installation

Image Flip
Lens Control
Anamorphic Lens
Trigger Select
IR Receiver
Panel Alignment
Network Setting
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Menu Installation
O menu Installation é usado para alterar as definições de instalação do projetor.

Itens de definição Descrição

Image Flip Inverte a orientação da imagem no ecrã na horizontal e/ou na vertical.
HV: Inverte a orientação da imagem na horizontal e na vertical.
H: Inverte a orientação da imagem na horizontal. 
V: Inverte a orientação da imagem na vertical.
Off: A orientação da imagem não é invertida.
Use este item na instalação para retroprojeção ou instalação no teto.

Lens Control Evita qualquer operação da lente por engano, tal como "Lens Focus", 
"Lens Zoom" e "Lens Shift".
On: Permite o ajuste da lente.
Off: Impede qualquer ajuste da lente.

Anamorphic Lens Selecione uma definição para corresponder à relação de conversão de 
uma lente anamórfica.
1.24x: Selecione esta definição ao utilizar uma lente anamórfica com 
uma relação horizontal de 1,24×.
1.32x: Selecione esta definição ao utilizar uma lente anamórfica com 
uma relação horizontal de 1,32×.

Trigger Select Muda a função de saída de conector TRIGGER.
Off: Desliga a função do conector TRIGGER.
Power: Transmite um sinal de 12 V do conector TRIGGER quando a 
unidade está ligada. O conector TRIGGER não transmite quaisquer 
sinais quando a unidade está em standby.
V Stretch: Trabalha com "V Stretch" da definição "Aspect" (página 28) 
e transmite um sinal de 12 V do conector TRIGGER.
2.35:1 Zoom: Trabalha com "2.35:1 Zoom" da definição "Aspect" 
(página 28) e transmite um sinal de 12 V do conector TRIGGER.

IR Receiver Seleciona os detetores do telecomando (IR Receiver) na parte dianteira e 
traseira da unidade. 
Front & Rear: Ativa os detetores dianteiros e traseiros.
Front: Ativa apenas o detetor dianteiro.
Rear: Ativa apenas o detetor traseiro.
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Panel Alignment Esta função permite-lhe ajustar as lacunas na cor das personagens ou a 
imagem no ecrã.
Adjust: Ajusta as lacunas nas cores selecionando "Adjust Color" ou 
"Adjust Item".

Adjust Item: Seleciona a forma de fazer ajustes a partir de baixo.
Shift: Muda toda a imagem e faz ajustes.
Zone: Seleciona o alcance pretendido e faz ajustes.

Adjust Color: Atribui a cor pretendida para ajustar as lacunas na cor. 
Selecione "R" (vermelho) ou "B" (azul) para fazer ajustes com base em 
"G" (verde).
Pattern Color: Selecione "R/G" (vermelho e verde) ou "R/G/B" 
(branco, todas as cores) quando a definição de "Adjust Color" for "R" 
(vermelho). Selecione "B/G" (azul e verde) ou "R/G/B" (branco, todas 
as cores) quando a definição de "Adjust Color" for "B" (azul).
Adjust: O ajuste da deslocação e o ajuste de zona da cor selecionada 
em "Adjust Color" podem ser feitos com os botões </,, M/m.

Quando a função "Shift" é selecionada: Atribua as definições da 
direção horizontal (H) com os botões </, e da direção vertical 
(V) com os botões M/m no ecrã de ajuste da deslocação.

Quando a função "Zone" está selecionada: Selecione a posição a 
ajustar com os botões </, para a posição horizontal (posição H) e 
os botões M/m para a posição vertical (posição V) e, em seguida, 
prima .

Defina o valor a ajustar com os botões </, para a direção horizontal 
(direção H) e com os botões M/m para a direção vertical (direção V). 
Pode selecionar a posição a ajustar novamente premindo .

Reset: Repõe as predefinições de fábrica.
Preset: Os dados otimizados foram predefinidos.

Consoante os ajustes feitos acima, as cores podem tornar-se irregulares 
ou a resolução pode mudar.

Itens de definição Descrição

Nota
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Network Setting Selecione as definições do protocolo de Internet.

IPv4 Setting IP Address Setup: Seleciona o método de definição do endereço IP.
Auto (DHCP): O endereço IP é atribuído automaticamente a partir de 
um servidor DHCP, como um router.
Manual: Especifica o endereço IP manualmente.
Quando a opção "Manual" é selecionada para "IP Address Setup", 
insira "IP Address", "Subnet Mask" e "Default Gateway". Selecione 
cada item com os botões M/m e, em seguida, prima o botão . 
Selecione o fotograma a inserir com os botões </, e introduza o 
valor com os botões M/m. Quando todos os itens tiverem sido 
introduzidos, selecione "Apply" e, em seguida, prima o botão .
As definições introduzidas serão registadas.

IP Address: Define o endereço IP da unidade.
Subnet Mask: Define a máscara de sub-rede da unidade.
Default Gateway: Define o gateway predefinido da unidade.
MAC Address: Apresenta o endereço MAC da unidade. Este não pode 
ser alterado.
Apply: Ativa o endereço IP que é definido manualmente.

IPv6 Information Apresenta a informação de IPv6.
Quando configurar o endereço IP de IPv6, faça-o num navegador web 
(página 39).

Itens de definição Descrição
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Menu Information
O menu Information apresenta o nome do modelo, o número de série, o tipo/formato do sinal 
de entrada, a versão do software e o total de horas de utilização da lâmpada.

Não é possível ajustar ou alterar as informações acima referidas.

Esta unidade tem dados de imagem predefinidos para ajustar dados predefinidos de sinais de 
entrada adequadamente, em função dos sinais apresentados em "Sinais predefinidos" 
(página 53) (a memória predefinida). Quando o sinal predefinido é recebido, a unidade deteta 
automaticamente o tipo de sinal e recupera os dados para o sinal a partir da memória 
predefinida, ajustando-o para proporcionar uma imagem ideal. O tipo de sinal é apresentado no 
menu Information .

Dependendo do sinal de entrada do computador, partes do ecrã podem ficar ocultas ou serem 
apresentadas incorretamente.

Itens Descrição

Model Name Mostra o nome do modelo

Serial No. Mostra o número de série.

Tipo de sinal Apresenta a resolução do sinal de entrada que está a selecionar. Quando 
os sinais de entrada com informações 3D são introduzidos, o tipo de 
sinais de entrada e o formato 3D são apresentados.

Color Format Apresenta o formato de cor do sinal de entrada que está a selecionar.

Color Space Apresenta o espaço de cores do sinal de entrada que está a selecionar 
("BT.601", "BT.709" ou "BT.2020").

HDR Format Quando o sinal de entrada é compatível com HDR, a indicação 
"HDR10" ou "HLG" é apresentada de acordo com o sinal de entrada.

Software Version Apresenta a versão do software.

Lamp Timer Indica quanto tempo a lâmpada esteve ligada (utilização total).

Nota

Sobre a memória predefinida

Nota

Tipo de sinal
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A ligação a uma rede permite-lhe operar 
as seguintes funcionalidades:
• Verificar o estado atual da unidade 

através de um navegador web.
• Proceder a definições de rede para a 

unidade.
• Monitorização e controlo da rede com 

protocolo de controlo (Advertisement, 
ADCP, AMX DDDP (Dynamic Device 
Discovery Protocol), Crestron 
RoomView, Control4).

• Ao ligar este projetor à rede, consulte a 
pessoa que configura a rede. A rede deve ser 
segura.

• Ao utilizar este projetor ligado à rede, aceda 
à janela de controlo através de um navegador 
web e altere a limitação de acesso dos valores 
predefinidos de fábrica (página 41). 
Recomenda-se que altere a palavra-passe 
regularmente.

• Quando a definição no navegador web 
estiver concluída, feche o navegador web 
para encerrar a sessão.

• Os menus usados para a explicação abaixo 
podem diferir consoante o modelo que 
estiver a usar.

• Os navegadores web suportados são o 
Internet Explorer 8/9/10/11.

• O menu só é apresentado em inglês.
• Se o navegador do seu computador estiver 

definido para [Use a proxy server] quando 
aceder à unidade a partir do computador, 
clique na marca de verificação para definir o 
acesso sem usar um servidor proxy.

• AMX DDDP não é compatível com IPv6.
• Estas funções de rede estão disponíveis 

quando a unidade está ligada.

Apresentar a janela 
de controlo da 
unidade com um 
navegador web

1 Ligue o cabo LAN.

2 Configure as definições de rede para a 
unidade utilizando "Network Setting" 
no menu Installation" (página 37).

3 Abra o navegador web no computador, 
introduza o seguinte no campo de 
endereço e prima a tecla Enter no 
computador.
http://xxx.xxx.xxx.xxx
(xxx.xxx.xxx.xxx: Endereço IP da 
unidade)

Ao ligar através do endereço IPv6
http://[xxxx:xxxx:- xxxx]

Pode confirmar o endereço IP da 
unidade em "Network Setting" no menu 
Installation .

É apresentada a seguinte janela no 
browser:

Utilizar as funções de rede

Notas
Conector 
LAN

Cabo LAN
(tipo reto)
(não fornecido)

Hub, router, etc.
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Depois de proceder às configurações
da rede, pode abrir a janela de controlo 
procedendo ao passo 3 deste 
procedimento.

Utilização da janela 
de controlo

Clique num dos botões de mudança de página 
para aceder à página de configurações 
pretendida.

Pode limitar o acesso dos utilizadores a 
páginas específicas.

Administrator: Acesso permitido a 
todas as páginas

User: Acesso permitido a todas as 
páginas, exceto a página Setup

Quando aceder à página Setup pela primeira 
vez, introduza "root" como nome de 
utilizador e "Projetor" como senha na caixa 
de diálogo de autenticação.
Ao iniciar sessão pela primeira vez, é 
apresentada a janela em que se pede para 
alterar a palavra-passe. Siga as instruções no 
ecrã para alterar a palavra-passe.
O nome do administrador está predefinido 
para "root".

Mudar de página

Definir a limitação de acesso

Botões de mudança de página
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A palavra-passe pode ser alterada na página 
Password da página Setup.
Quando alterar a palavra-passe, introduza 
uma nova.
A palavra-passe do administrador e do 
utilizador deve ter entre 8 e 16 carateres, 
devendo incluir carateres alfanuméricos.
As letras são sensíveis a maiúsculas e 
minúsculas.
A palavra-passe predefinida "Projetor" não 
pode ser definida como palavra-passe nova. 

Se se esquecer da palavra-passe, consulte um 
técnico qualificado da Sony.
A palavra-passe será reposta com a sua 
autorização.

Pode confirmar as definições atuais da 
unidade na página Information.

Nota

Confirmar as informações 
relativas à unidade

Área de entrada para 
[Administrador] Área de entrada

para [Utilizador]

Área de informações



Resolução de problemas
Se a unidade parecer estar a funcionar de forma irregular, tente diagnosticar e resolver o problema 
seguindo as instruções abaixo. Se o problema persistir, contacte o pessoal qualificado da Sony.

Alimentação

Imagem

Tratamento de erros

Sintoma Causa e solução Página

A alimentação não está 
ligada.

A alimentação poderá não ligar-se se a desligar com o botão 
?/1 (ON/STANDBY) e voltar a ligar num curto período de 
tempo. Após cerca de 1 minuto, ligue a alimentação.

–

Feche firmemente a tampa da lâmpada e, em seguida, aperte 
firmemente os parafusos.

49

Verifique os indicadores de aviso. 45

A alimentação desliga-se 
subitamente.

Verifique se a opção "Power Saving", no menu 
de configuração , está definida para "Standby".

31

Defina "Power Saving" para "Off". 31

Sintoma Causa e solução Página

Nenhuma imagem. Verifique se o cabo de ligação está devidamente ligado ao 
equipamento externo.

11

Selecione a fonte de entrada corretamente usando o botão 
INPUT.

13

Verifique se o sinal do computador está definido para saída 
para um monitor externo.
Se o sinal do computador portátil, etc., for transmitido para 
o respetivo visor e um monitor externo, a imagem do 
monitor externo pode não ser apresentada corretamente. 
Defina o computador para enviar o sinal apenas para o 
monitor externo.

–

A imagem tem 
fantasmas.

As imagens de vídeo são apresentadas em 3D. Veja as 
imagens de vídeo 3D utilizando os óculos 3D e defina
"2D-3D Display Sel." para "3D". 

14, 32

A área clara ou escura do 
vídeo aparece demasiado 
brilhante ou demasiado 
escura.

Este sintoma pode ocorrer quando é introduzido um nível de 
sinal diferente dos níveis da norma HDMI. Mude o nível de 
saída do equipamento ligado, ou mude a Dynamic Range no 
menu Function  da unidade.

33

A imagem está 
demasiado escura.

Ajuste "Contrast" ou "Brightness" no menu Picture  
corretamente.

23

A imagem não está nítida. Ajuste a focagem. 8

Se a lente estiver embaciada por condensação, deixe a 
unidade durante cerca de 2 horas com a alimentação ligada.

–

A cor das personagens ou 
a imagem não é adequada.

Selecione o registo de cor pretendido em "Panel Alignment", 
no menu Installation .

36
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Informações no ecrã

Telecomando

A imagem fica no ecrã. 
(retenção de imagem)

Quando imagens estáticas de elevado contraste são 
apresentadas durante um longo período de tempo, poderá 
ocorrer retenção de imagem no ecrã. Esta é apenas uma 
situação temporária. Desligar a alimentação durante algum 
tempo eliminará a imagem retida.

–

Uma coloração rosa ou 
verde aparece em partes 
da imagem, cerca de 1 a 
3 minutos depois do 
arranque.

Isto pode dever-se ao ambiente de utilização.
Aguarde cerca de 5 minutos com a alimentação ligada.
A cor desaparece por si só.

–

Sintoma Causa e solução Página

As informações não 
aparecem no ecrã.

Defina "Status" no menu de configuração  para "On". 30

Verifique se o indicador ON/STANDBY acende a verde. 
Quando o indicador ON/STANDBY piscar a verde, a 
unidade está a arrancar. Espere até que pare de piscar e 
permaneça aceso a verde.

7

O nome do modelo não 
desaparece do ecrã.

O modo de visualização da unidade pode ser definido no 
momento da compra. Consulte o seu agente autorizado local 
ou pessoal qualificado da Sony.

–

Sintoma Causa e solução Página

O telecomando não 
funciona.

As pilhas podem estar fracas. Substitua por pilhas novas. –

Insira as pilhas com as polaridades corretas. –

Se houver uma lâmpada fluorescente perto do detetor do 
telecomando, a unidade pode funcionar incorretamente ou 
inadvertidamente.

–

Confirme a posição do detetor do telecomando na unidade. 3, 4

Defina "IR Receiver" e "Front & Rear" no menu Installation . 35

Certifique-se de que o cabo não está ligado ao conector IR IN. 3

Sintoma Causa e solução Página
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Imagens de vídeo em 3D

Outros

Sintoma Causa e solução Página

A imagem de vídeo não 
tem a aparência de 
imagens de vídeo em 3D.

Verifique se os óculos 3D estão ligados. 14

Verifique se a bateria nos óculos 3D está fraca ou se está 
suficientemente carregada.

–

Defina "2D-3D Display Sel." para "Auto" ou "3D". 32

Verifique se os sinais de entrada são sinais compatíveis com 3D. 56

Os sinais 3D podem não ser introduzidos, conforme as 
especificações do seletor AV/amplificador AV/equipamento 
externo ligado. Se o sinal 3D não for introduzido, confirme 
as especificações e/ou definições do seletor AV/
amplificador AV/equipamento externo.

–

Quando a posição de visualização é demasiado distante da 
unidade, os óculos 3D podem não ser capazes de apresentar 
as imagens corretamente.

14

O tamanho do ecrã não é adequado. Defina a ampliação do 
zoom para baixa, ou veja a imagem mais longe do ecrã.

61

Para obter mais informações, consulte as "Precauções de 
utilização" de "Utilizar os óculos 3D".

14

Sintoma Causa e solução Página

A ventoinha está a fazer 
ruído.

Verifique a definição de "High Altitude Mode" no menu de 
configuração .

30

Certifique-se de que a temperatura ambiente não é 
demasiado elevada.

–

Verifique os requisitos de instalação da unidade.
Numa divisão onde a temperatura seja superior ao normal, a 
velocidade da ventoinha aumenta para manter a fiabilidade 
dos componentes do projetor. O ruído da ventoinha torna-se 
ligeiramente mais alto. A temperatura normal aproximada é 
de 25 °C (77 °F).

–

Não é possível regular o 
ajustamento da lente.

Não é possível regular o ajustamento da lente ao longo do 
intervalo de movimento. Regule o ajustamento da lente 
dentro do intervalo de movimento.

10, 61
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Indicadores de aviso
O indicador ON/STANDBY ou WARNING acende-se ou pisca se houver algum problema com 
o projetor.

Se o problema persistir mesmo depois de realizar os métodos acima, consulte um técnico qualificado 
da Sony.
Se o indicador começar a piscar de uma forma diferente das descritas acima, desligue-o e, em 
seguida, ligue-o com o botão [/1 (On/Standby) no telecomando ou painel de controlo da unidade.
Se o sintoma for apresentado novamente, consulte um técnico qualificado da Sony.

Indicadores iluminados/
intermitentes

O número de 
intermitências

Causa e solução

Duas vezes Feche firmemente a tampa da lâmpada e, 
em seguida, aperte firmemente os 
parafusos (página 49).

Três vezes A lâmpada está demasiado quente. 
Desligue a alimentação, aguarde que a 
lâmpada arrefeça e, em seguida, volte a 
ligar a alimentação.
Se o problema persistir, a lâmpada pode 
estar no final da respetiva vida útil. Nesse 
caso, substitua a lâmpada por uma nova 
(página 48).

Duas vezes A temperatura interna é demasiado 
elevada. Certifique-se de que os orifícios 
de ventilação não estão obstruídos ou 
ajuste corretamente as definições de 
funcionamento em altitudes elevadas.

Três vezes A ventoinha está avariada. Consulte um 
técnico qualificado da Sony.

Nota

Indicador ON/
STANDBY Indicador 

WARNING

(Pisca a 
vermelho)

(Acende-se
a vermelho)

(Pisca a 
vermelho)

(Pisca a 
vermelho)

Ambos os indicadores piscam
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Listas de mensagens
Mensagens de aviso

Mensagens de advertência

Sintoma Causa e solução Página

High temp.! Lamp off in 
1 min.

Desligue a alimentação. –

Certifique-se de que os orifícios de ventilação não estão 
obstruídos.

3, 4

Frequency is out of 
range!

A frequência está fora da gama. Introduza um sinal que 
esteja dentro da gama de frequência aceitável da unidade.

53

Please replace the Lamp. Está na altura de substituir a lâmpada. Substitua a lâmpada.
Se esta mensagem aparecer de novo depois de substituir a 
lâmpada, o processo de substituição da lâmpada não ficou 
concluído. Verifique o processo de substituição da lâmpada.

Para eliminar esta mensagem, prima qualquer botão no 
telecomando ou painel de controlo da unidade uma vez.

48

Projector temperature is 
high. High Altitude 
Mode should be "On" if 
projector is being used at 
high altitude.

Certifique-se de que os orifícios de ventilação não estão 
obstruídos.

3, 4

Quando utilizar a unidade em altitudes elevadas, defina 
"High Altitude Mode" para "On".

Quando a temperatura no interior da unidade permanece 
elevada, "High Altitude Mode" muda para "On" no espaço 
de 1 minuto e, em seguida, a velocidade da ventoinha 
aumenta.

30

Power Saving Mode is set. 
Projector will 
automatically enter 
Standby Mode in 1 minute.

A opção "Power Saving" está definida para "Standby".

Se não receber qualquer sinal de entrada, a alimentação 
desliga-se após 1 minuto e o projetor entra no modo 
standby.

31

Sintoma Causa e solução Página

Nenhum sinal recebido na entrada selecionada. Verifique as 
ligações.

11

Not applicable! Prima o botão apropriado.
A operação a ser ativada pelo botão é atualmente proibida.

–

Settings Lock enabled. A opção "Settings Lock" está definida para "Level A" ou 
"Level B".

33

Nota

Nota

Nota
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Atualizar o software
Pode transferir ficheiros para atualizar o 
software da unidade. Copie os ficheiros 
transferidos para a sua memória USB, 
introduza a memória USB no terminal USB 
da unidade e, em seguida, faça a atualização.
Para utilizar as funções atualizadas, insira 
um dispositivo de memória USB num PC 
ligado à Internet.
Transfira os ficheiros de atualização a partir 
do seguinte website da Sony:
http://www.pro.sony.eu/
O website também explica como instalar a 
atualização.

Algumas memórias USB poderão não ser 
suportadas. Para obter mais informações, 
consulte o website acima indicado.

Sobre a HDR 
(elevada gama 
dinâmica)
A HDR é uma expressão de vídeo que 
melhora a capacidade de expressar locais 
escuros e locais com luz em comparação 
com expressões de vídeo anteriores.

Sobre a função de 
simulação de 3D
• Utilize a função de simulação de 3D tendo 

em conta que a imagem irá fornecer um 
aspeto diferente do aspeto das imagens 
originais, uma vez que esta função 
converte as imagens de vídeo.

• Tenha em conta que se utilizar a unidade 
para visualização pública ou lucrativa, a 
apresentação de imagens de vídeo 2D como 
imagens de vídeo 3D através da conversão 
para 3D simulado pode constituir uma 
infração aos direitos de autor ou produtor, 
que estão protegidos legalmente.

AVISOS E LICENÇAS 
PARA O SOFTWARE 
USADO NESTE 
PRODUTO
Consulte as "Informações sobre licenças de 
software", fornecidas em separado.

Outros

Nota
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Substituir a lâmpada
A lâmpada utilizada como fonte de luz tem 
uma determinada vida útil. Se a luz escurecer, 
se o equilíbrio de cores da imagem se tornar 
estranho ou se a mensagem "Substitua a 
lâmpada." for apresentada no ecrã, a lâmpada 
pode estar gasta. Substitua imediatamente a 
lâmpada por uma nova (não fornecida).

Sugestão
A vida útil da lâmpada utilizada como fonte de 
luz varia consoante o ambiente de instalação ou 
as condições de utilização. Para prolongar a vida 
útil da lâmpada, evite desligá-la até que tenham 
passado alguns minutos depois de a ligar.

Ferramentas necessárias para começar:
• Lâmpada do projetor LMP-H220 (opcional)
• Chave Phillips padrão
• Pano (para proteção contra riscos)

Cuidado
• A lâmpada permanece quente depois

de desligar a unidade com o botão ?/1 
(ON/STANDBY). Se tocar na lâmpada, 
pode queimar os dedos. Quando substituir 
a lâmpada, aguarde pelo menos 1 hora até 
que a lâmpada arrefeça.

• Não toque na superfície da lâmpada. Se lhe 
tocar, limpe as dedadas com um pano macio.

• Tenha especial cuidado ao substituir a 
lâmpada quando a unidade estiver 
instalada no teto.

• Ao substituir a lâmpada de uma unidade 
instalada no teto, não se coloque diretamente 
sob a tampa da lâmpada. Ao remover a porta 
da lâmpada (tampa interna), evite torcê-la. 
Se a lâmpada explodir, os fragmentos podem 
provocar ferimentos.

• Ao remover a unidade da lâmpada, 
certifique-se de que permanece na horizontal 
e, em seguida, puxe para cima. Não incline a 
unidade da lâmpada. Se retirar a unidade da 
lâmpada enquanto estiver inclinada e se a 
lâmpada se partir, os estilhaços podem 
dispersar-se e provocar ferimentos.

• Certifique-se de que utiliza uma lâmpada de 
projetor LMP-H220 para a substituição.
Se utilizar lâmpadas diferentes da LMP-H220, 
a unidade pode funcionar de forma incorreta.

• Não se esqueça de desligar a unidade e 
desligar o cabo de alimentação antes de 
substituir a lâmpada e, em seguida, verifique 
se o indicador ON/STANDBY já está 
desligado.

1 Desligue a unidade e desligue o cabo 
de alimentação CA.

2 Quando colocar a unidade numa 
superfície plana, como uma secretária, 
etc., coloque um pano para evitar que 
a superfície fique riscada. Coloque a 
unidade sobre o pano.

Certifique-se de que a unidade está 
colocada numa superfície estável.

3 Ao premir a parte  indicada na 
ilustração da tampa da lâmpada, 
deslize 1 e abra 2 a tampa da 
lâmpada.

4 Desaperte o parafuso da porta da 
lâmpada (tampa interna) com uma 
chave Phillips e abra a porta da lâmpada.

Notas

Nota
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5 Desaperte os 3 parafusos na lâmpada 
com a chave Phillips. Segure na pega 
e puxe a lâmpada para fora.

• Não desaperte outros parafusos além dos 
3 parafusos especificados.

• Segure na lâmpada pela pega para a 
remover e fixar.

6 Empurre firmemente a nova lâmpada 
pela pega até que chegue ao fim e, em 
seguida, aperte os 3 parafusos.

Tenha cuidado para não tocar no bloco 
ótico no interior da unidade.

7 Feche a porta da lâmpada (tampa 
interna) e aperte o parafuso.

8 Feche a tampa da lâmpada.

Notas

Pega

Nota
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9 Limpe o pó dos orifícios de ventilação 
(entrada) com um pano macio.

10Ligue a unidade e selecione o item
de definição da lâmpada no menu 
Setup .
O ecrã de menu abaixo irá aparecer.

Sugestão
Se a opção "Settings Lock" estiver definida 
para "Level B", defina como "Off" uma vez.

11 Selecione "Yes".

Cuidado
Não coloque as mãos na ranhura de 
substituição da lâmpada e não deixe cair 
qualquer objeto ou líquido dentro desta 
ranhura, para evitar choques elétricos ou 
incêndios.

• A unidade não liga, a menos que a lâmpada 
esteja firmemente instalada no devido local.

• A unidade não liga, a menos que a tampa da 
lâmpada esteja firmemente fechada.

• Para remover uma mensagem apresentada no 
ecrã, prima qualquer botão no telecomando 
ou no painel de controlo da unidade uma vez.

Nota sobre a substituição da 
lâmpada quando estiver partida, no 
caso de uma instalação no teto
Se a lâmpada se partir, os estilhaços da 
lâmpada partida podem espalhar-se e 
provocar ferimentos.
Quando a unidade estiver no teto, remova a 
porta da lâmpada (tampa interna) deslizando-
a lentamente na horizontal, depois de a 
levantar a 30 graus para abrir. Evite torcer a 
porta da lâmpada (tampa interna).

Notas

Orifícios
de ventilação 
(entrada)

Nota
A lâmpada contém mercúrio. As normas de 
eliminação dos tubos fluorescentes utilizados 
dependem da região onde vive. Siga a política 
de eliminação de resíduos na sua área.
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Limpeza
Limpar a caixa
• Para limpar o pó da caixa, limpe 

cuidadosamente com um pano macio. Se o 
pó for persistente, limpe com um pano 
macio ligeiramente humedecido com uma 
solução de detergente suave diluída.

• Nunca utilize qualquer tipo de esfregão 
abrasivo, produto de limpeza alcalino/
ácido, pó de limpeza ou solvente volátil, 
como álcool, benzina, diluente ou 
inseticida. 

• Limpe a unidade com um pano de limpeza. 
Limpar com um pano sujo pode riscar a 
unidade.

• Utilizar tais materiais ou manter contacto 
prolongado com materiais de borracha ou 
vinil pode resultar em danos à superfície 
do ecrã e ao material da caixa.
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Especificações

Item Descrição

Sistema de visualização Painel SXRD, sistema de projeção

Dispositivo de 
visualização

Dimensão da área 
de visualização 
efetiva

18,8 mm (0,74 pol.) SXRD

Número de píxeis 26 542 080 píxeis (8 847 360 píxeis × 3)

Lente de projeção Lente de zoom 2,06 vezes (motorizada)
f=21,7 mm a 44,7 mm
F3.0 a F4.0

Fonte de luz Lâmpada de pressão ultraelevada, tipo 225 W

Tamanho do ecrã 60 polegadas a 300 polegadas (1524 mm a 7620 mm) 
(medido na diagonal)

Sinais digitais aceites Consulte "Sinais predefinidos" (página 53).

HDMI (2 entradas), compatível com 
HDCP

RGB
Y PB/CB PR/CR

Outras entradas/
saídas

TRIGGER Minitomada, Máx. 12 V CC, 100 mA

REMOTE RS-232C: D-sub de 9 pinos (macho)

LAN RJ45, 10BASE-T/100BASE-TX

IR IN Minitomada

USB CC 5 V, Máx. 500 mA

Dimensões externas (l/a/p) 495,6 mm × 205,3 mm × 463,6 mm (19 1/2 × 8 3/32 × 
18 1/4 polegadas) (excluindo saliências)

Peso Aprox. 14 kg (31 lb)

Requisitos de alimentação CA 100 V a 240 V, 4,0 A a 1,7 A, 50/60 Hz

Consumo de energia 390 W

Consumo de 
energia

Standby 0,4 W (quando "Remote Start" está definido para "Off")

Modo standby em 
rede

1,0 W (LAN) (quando "Remote Start" está definido 
para "On")
Quando um terminal LAN não está ligado, torna-se um 
modo de baixo consumo (0,5 W).

Temperatura de funcionamento 5 °C a 35 °C (41 °F a 95 °F)

Humidade de funcionamento 35% a 85% (sem condensação)

Temperatura de armazenamento -20 °C a +60 °C (-4 °F a +140 °F)

Humidade de armazenamento 10% a 90%

Acessórios fornecidos Consulte a secção "Verificar os acessórios fornecidos" 
no Manual de Consulta Rápida fornecido.

Acessórios opcionais Lâmpada do projetor: LMP-H220 (para substituição)
Suporte de suspensão do projetor: PSS-H10
Óculos 3D ativos: TDG-BT500A
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• Os valores para volume e dimensão são aproximados.
• Nem todos os acessórios opcionais estão disponíveis em todos os países e áreas. Consulte o seu 

Revendedor Autorizado Sony Local.
• As informações sobre acessórios neste manual datam de Setembro de 2018.

O design e as especificações desta unidade e dos respetivos acessórios opcionais estão sujeitos 
a alterações sem aviso prévio.

A tabela seguinte mostra os sinais e formatos de vídeo que pode projetar utilizando esta unidade.
Quando for fornecido um sinal que não o sinal predefinido mostrado abaixo, a imagem poderá 
não ser apresentada corretamente.

Notas

Sinais predefinidos

N.º de 
memória 

predefinida
Sinal predefinido (resolução) fH (kHz) fV (Hz) Sincronização

5 480/60p 480/60p
(NTSC Progressivo)
(720 × 480p)

31,470 60,000 –

6 576/50p 576/50p
(PAL Progressivo)
(720 × 576p)

31,250 50,000 –

7 1080/60i 1080/60i
(1920 × 1080i)

33,750 60,000 –

8 1080/50i 1080/50i
(1920 × 1080i)

28,130 50,000 –

10 720/60p 720/60p
(1280 × 720p)

45,000 60,000 –

11 720/50p 720/50p
(1280 × 720p)

37,500 50,000 –

12 1080/60p 1080/60p
(1920 × 1080p)

67,500 60,000 –

13 1080/50p 1080/50p
(1920 × 1080p)

56,260 50,000 –

14 1080/24p 1080/24p
(1920 × 1080p)

26,973 23,976 –

18 720/60p
(Empacotamento
de fotogramas)

720/60p
(1280 × 720p)

90,000 60,000 –

19 720/50p
(Empacotamento
de fotogramas)

720/50p
(1280 × 720p)

75,000 50,000 –

20 1080/24p
(Empacotamento
de fotogramas)

1080/24p
(1920 × 1080p)

53,946 23,976 –

26 640 × 480 VESA 60 31,469 59,940 H-NEG, V-NEG

32 800 × 600 VESA 60 37,879 60,317 H-POS, V-POS

37 1024 × 768 VESA 60 48,363 60,004 H-NEG, V-NEG

45 1280 × 960 VESA 60 60,000 60,000 H-POS, V-POS

47 1280 × 1024 VESA 60 63,974 60,013 H-POS, V-POS

50 1400 × 1050 SXGA+ 65,317 59,978 H-NEG, V-POS
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Números de memórias predefinidas para cada sinal de entrada

Sinal digital

* Alguns sinais digitais enviados por computadores poderão ser apresentados como um número de 
memória predefinida de sinal componente ou vídeo GBR.

55 1280 × 768 1280 × 768/60 47,776 59,870 H-NEG, V-POS

71 1920 × 1080/60i
(Empacotamento
de fotogramas)

1080/60i 
(1920 × 1080i)

67,500 60,000 –

72 1920 × 1080/50i
(Empacotamento
de fotogramas)

1080/50i 
(1920 × 1080i)

56,250 50,000 –

74 3840 × 2160/60p 3840×2160/60p 
(3840 × 2160)

135,000 60,000 –

75 3840 × 2160/50p 3840 × 2160/50p 
(3840 × 2160)

112,500 50,000 –

76 4096 × 2160/60p 4096 × 2160/60p 
(4096 × 2160)

135,000 60,000 –

77 4096 × 2160/50p 4096 × 2160/50p 
(4096 × 2160)

112,500 50,000 –

78 4096 × 2160/30p 4096 × 2160/30p 
(4096 × 2160)

67,500 30,000 –

79 4096 × 2160/25p 4096 × 2160/25p 
(4096 × 2160)

56,250 25,000 –

93 3840 × 2160/24p 3840 × 2160/24p
(3840 × 2160)

53,946 23,976 –

94 3840 × 2160/25p 3840 × 2160/25p
(3840 × 2160)

56,250 25,000 –

95 3840 × 2160/30p 3840 × 2160/30p
(3840 × 2160)

67,433 29,970 –

96 4096 × 2160/24p 4096×2160/24p
(4096 × 2160)

54,000 24,000 –

Sinal Número de memória predefinida

Sinal componente (conectores HDMI 1, 2) 5 a 8, 10 a 14, 18 a 20, 71, 72, 74 a 79, 93 a 96

Sinal de vídeo GBR (conectores HDMI 1, 2) 5 a 8, 10 a 14, 18 a 20, 71, 72, 74 a 79, 93 a 96

Sinal de computador (conectores HDMI 1, 2) 10*, 12*, 26, 32, 37, 45, 47, 50, 55

N.º de 
memória 

predefinida
Sinal predefinido (resolução) fH (kHz) fV (Hz) Sincronização
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Os itens nos menus disponíveis para ajustar variam consoante o sinal de entrada. Estes estão 
indicados nas tabelas a seguir. Os itens que não podem ser ajustados/definidos não são 
apresentados no menu.

Menu Picture

z: Ajustável/pode ser definido
–: Não ajustável/não pode ser definido
*1: Para obter mais informações, consulte as tabelas em "Motionflow" (página 59).

Sinais de entrada e itens ajustáveis/de definição

Item
Sinal de entrada

Sinal componente Sinal de vídeo RGB Sinal de computador

Reality Creation z z –

Contrast Enhancer z z –

Lamp Control z z z

Motionflow*1
z z –

Contrast z z z

Brightness z z z

Color z z –

Hue z z –

Color Temp. z z z

Sharpness z z –

NR z (excluindo números 
de memória predefinida 

18 a 20, 71 e 72)

z (excluindo números 
de memória predefinida 

18 a 20, 71 e 72)

–

MPEG NR z (excluindo números 
de memória predefinida 

18 a 20, 71 e 72)

z (excluindo números 
de memória predefinida 

18 a 20, 71 e 72)

–

Smooth Gradation z (excluindo números 
de memória predefinida 

18 a 20, 71 e 72)

z (excluindo números 
de memória predefinida 

18 a 20, 71 e 72)

–

Film Mode z (excluindo números 
de memória predefinida 
5, 6, 10 a 14, 18 a 20, 

74 a 79 e 93 a 96)

z (excluindo números 
de memória predefinida 
5, 6, 10 a 14, 18 a 20, 

74 a 79 e 93 a 96)

–

Gamma Correction z z z

Color Correction z z z

Clear White z z z

x.v.Color z – –

HDR z (números de 
memória predefinida 

74 a 79 e 93 a
96 apenas)

z (números de 
memória predefinida 

74 a 79 e 93 a
96 apenas)

–

Color Space z z z



Menu Screen

z: Ajustável/pode ser definido
–: Não ajustável/não pode ser definido
*1: Para obter mais informações, consulte as tabelas em "Modo de aspeto" (página 58).

Ao ligar um cabo, como um cabo HDMI, etc., verifique o tipo de sinal no menu Information  
(página 38) e "Sinal digital" (página 54) e verifique os itens que são ajustáveis/podem ser definidos.

Esta unidade aceita os seguintes tipos de sinais 3D.

*: Formato 3D obrigatório das normas HDMI.

Alguns itens nos menus poderão não estar disponíveis para ajustar/definir, consoante os sinais 3D.
Os itens que não podem ser ajustados não são apresentados no menu. Estes itens estão 
indicados nas tabelas a seguir.

Item
Sinal de entrada

Sinal componente Sinal de vídeo RGB Sinal de computador

Aspect*1
z z –

Nota

Sinais 3D compatíveis

Resolução Formato de sinal 3D

720/60p, 720/50p Formato Side-by-Side

Formato Over-Under*

Empacotamento de fotogramas*

1080/60i, 1080/50i Formato Side-by-Side*

Empacotamento de fotogramas

1080/24p Formato Side-by-Side

Formato Over-Under*

Empacotamento de fotogramas*

1080/60p, 1080/50p Formato Side-by-Side

Formato Over-Under

Sinais 3D e itens ajustáveis/de configuração

Item
Sinais 3D

720/60p, 
720/50p

1080/60i, 
1080/50i

1080/24p 1080/60p, 
1080/50p

Reality Creation z z z z

Lamp Control z z z z

Motionflow z z z z

NR – – – –

MPEG NR – – – –

Smooth Gradation – – – –

Film Mode – z – –
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z: Ajustável/pode ser definido
–: Não ajustável/não pode ser definido
*1: Para obter mais informações, consulte as tabelas em "Aspect Mode" (página 58).

Quando a unidade é definida para converter imagens de vídeo 2D em imagens de vídeo 3D, 
alguns itens nos menus podem não estar disponíveis para ajustar/definir, dependendo das 
definições de "3D Format" no menu de funções . Os itens que não podem ser ajustados não 
são apresentados no menu. Estes itens estão indicados nas tabelas a seguir.

z: Ajustável/pode ser definido
–: Não ajustável/não pode ser definido
*1: Este item está disponível apenas quando é introduzido o sinal 1080/60i ou 1080/50i.
*2: Para obter mais informações, consulte as tabelas em "Modo de aspeto" (página 58).

x.v.Color z z z z

HDR – – – –

Aspect*1
z z z z

Item
Sinais 3D

Over-Under Side-by-Side Simulated 3D

Reality Creation z z z

Lamp Control z z z

Motionflow z z z

NR – – z

MPEG NR – – z

Smooth Gradation z z z

Film Mode*1 – z z

x.v.Color z z z

HDR – – –

Aspect*2
z z z

Item
Sinais 3D

720/60p, 
720/50p

1080/60i, 
1080/50i

1080/24p 1080/60p, 
1080/50p
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Os itens selecionáveis variam consoante o tipo de sinal de entrada ou formato 3D.
Para obter mais informações, consulte as tabelas abaixo. Os itens que não podem ser 
selecionados não são apresentados no menu.

2D

*1: Não apresentado no menu como fixo em Normal.

3D

Modo de aspeto

Sinais aceitáveis 4096 × 2160 3840 × 2160 1920 × 1080
1280 × 720

720 × 480
720 × 576 Outros

Número de memória 
predefinida (página 53) 76 a 79, 96 74, 75, 93 a 95 7, 8, 10 a 14 5, 6 26, 32, 37, 45, 47, 

50, 55

1,85:1 Zoom – z z z –

2,35:1 Zoom – z z z –

Normal z z z z z*1

V Stretch z z z z –

Squeeze z z z z –

Stretch – – – z –

Sinais aceitáveis 1920 × 1080, 1280 × 720

Formato 3D Side-by-Side Over-Under Empacotamento 
de fotogramas Simulated 3D

Número de memória 
predefinida (página 53) 7, 8, 10 a 14 10 a 14 18 a 20, 71, 72 7, 8, 10 a 14

1,85:1 Zoom z z z z

2,35:1 Zoom z z z z

Normal z z z z

V Stretch z z z z

Squeeze z z z z

Stretch – – – –
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Os itens selecionáveis variam consoante o tipo de sinal de entrada ou formato 3D.
Para obter mais informações, consulte as tabelas abaixo. Os itens que não podem ser 
selecionados não são apresentados no menu.

2D

3D

Cada item ajustável/de configuração é guardado individualmente para cada conector de 
entrada. Para obter mais informações, consulte as tabelas abaixo.

Números de memórias predefinidas para cada sinal de entrada

Motionflow

Sinais aceitáveis

1920 × 1080
1280 × 720
720 × 480
720 × 576

3840 × 2160 4096 × 2160 Outros

Número de memória predefinida 
(página 53) 5 a 8, 10 a 14 74, 75, 93 a 95 76 a 79, 96 26, 32, 37, 45, 47, 

50, 55

Smooth High z z – –

Smooth Low z z – –

True Cinema z z – –

Sinais aceitáveis 1920 × 1080, 1280 × 720

Formato 3D Empacotamento de 
fotogramas Over-Under Side-by-Side Simulated 3D

Número de 
memória 
predefinida 
(página 53)

18 19 20, 71, 
72 10, 12 11, 13 14 7, 8, 10 a 14 7, 8, 10 a 14

Smooth High – – z – – z z z

Smooth Low – z z – z z z z

True Cinema – – – – – – – –

Condições de armazenamento de itens ajustáveis/de definição

Entrada Números de memória predefinida

HDMI 1 (2D) 5 a 8, 10 a 14, 26, 32, 37, 45, 47, 50, 55, 74 a 79, 93 a 96

HDMI 2 (2D)

HDMI 1 (3D) 7, 8, 10 a 14, 18 a 20, 71, 72

HDMI 2 (3D)
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Menu Picture

Item Condições de armazenamento

Calib. Preset Para cada conector de entrada

Reset Para cada conector de entrada e Calib. Preset

Reality Creation

Contrast Enhancer

Lamp Control

Motionflow

Contrast

Brightness

Color

Hue

Color Temp.

  D93-D55

  Custom 1-5

    Gain R Para cada Color Temp., D93-D55 e Custom 1-5

    Gain G

    Gain B

    Bias R

    Bias G

    Bias B

Sharpness Para cada conector de entrada e Calib. Preset

NR

MPEG NR

Smooth Gradation

Film Mode

Gamma Correction

Color Correction

Clear White

x.v.Color

HDR

Color Space

    Cyan - Red Para cada Color Space

    Magenta - Green

Input Lag Reduction Para cada conector de entrada e Calib. Preset
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Distância de projeção e intervalo de 
ajustamento da lente
A distância de projeção é a distância entre a parte frontal da lente e a superfície projetada.

O intervalo de ajustamento da lente representa a distância em percentagem (%) através da qual 
a lente pode ser deslocada a partir do centro da imagem projetada. O intervalo de ajustamento 
da lente é considerado como 0% quando o ponto A na ilustração (ponto onde uma linha traçada 
a partir do centro da lente e a imagem projetada se intercetam em ângulos retos) está alinhado 
com o centro da imagem projetada, e a largura total ou a altura total da imagem projetada é 
considerada como 100%.

VS +:  Intervalo de deslocação vertical da lente (p/ cima) [%]
VS –:  Intervalo de deslocação vertical da lente (p/ baixo) [%]
HS +:  Intervalo de deslocação horizontal da lente (p/ direita) [%]
HS –:  Intervalo de deslocação horizontal da lente (p/ esquerda) [%]

Distância de projeção L

Imagem projetada Frente da lente

Intervalo de ajuste da lente
Imagem projetada

Centro da lente
50%

50%

Centro da ima-
gem projetada

Lado da unidade

A

Centro da lente

Imagem projetada

VS +

VS –

HS – HS +

Área de sombra: Intervalo de ajuste da lente

Intervalo de ajuste da lente
Imagem projetada

Centro da lente50%

50%

Centro da ima-
gem projetada

Parte superior da unidade

A
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Ao projetar no formato 1,90:1 (visualização nativa completa 17:9)

Distância de projeção
Unidade: m (polegadas)

Fórmula da distância de projeção
D: Tamanho da imagem projetada (diagonal) Unidade: m (polegadas)

Intervalo de ajuste da lente

Tamanho da imagem projetada
Distância de projeção L

Diagonal Largura × Altura

80" (2,03 m) 1,80 × 0,95 (71 × 37) 2,32 – 4,77 (91 – 187)

100" (2,54 m) 2,25 × 1,18 (88 × 47) 2,90 – 5,97 (115 – 235)

120" (3,05 m) 2,70 × 1,42 (106 × 56) 3,49 – 7,18 (138 – 282)

150" (3,81 m) 3,37 × 1,78 (133 × 70) 4,38 – 8,98 (173 – 353)

200" (5,08 m) 4,49 × 2,37 (177 × 93) 5,85 – 11,99 (231 – 472)

Distância de projeção L (comprimento mínimo) Distância de projeção L (comprimento máximo)

L = 0,029432 × D – 0,0434
(L = 1,158727 × D – 1,7084)

L = 0,060197 × D – 0,0420
(L = 2,369978 × D – 1,6545)

1,90

1

85%

80%

31% 31%

VS + = 85 – 2,742 × (HS + ou HS –) [%]
VS – = 80 – 2,742 × (HS + ou HS –) [%]
HS + = HS – = 31 – 0,365 × (VS + ou VS –) [%]
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Ao projetar no formato 1,78:1 (16:9)

Distância de projeção
Unidade: m (polegadas)

Fórmula da distância de projeção
D: Tamanho da imagem projetada (diagonal) Unidade: m (polegadas)

Intervalo de ajuste da lente

Tamanho da imagem projetada
Distância de projeção L

Diagonal Largura × Altura

80" (2,03 m) 1,77 × 1,00 (70 × 39) 2,44 – 5,01 (96 – 197)

100" (2,54 m) 2,21 × 1,25 (87 × 49) 3,05 – 6,28 (121 – 247)

120" (3,05 m) 2,66 × 1,49 (105 × 59) 3,67 – 7,55 (145 – 297)

150" (3,81 m) 3,32 × 1,87 (131 × 74) 4,60 – 9,44 (181 – 371)

200" (5,08 m) 4,43 × 2,49 (174 × 98) 6,15 – 12,61 (242 – 496)

Distância de projeção L (comprimento mínimo) Distância de projeção L (comprimento máximo)

L = 0,030934 × D – 0,0434
(L = 1,217856 × D – 1,7084)

L = 0,063269 × D – 0,0420
(L = 2,490916 × D – 1,6545)

1,78

1
Área de visualização do vídeo

Área de projeção

85%

80%

33% 33% VS + = 85 – 2,576 × (HS + ou HS –) [%]
VS – = 80 – 2,576 × (HS + ou HS –) [%]
HS + = HS – = 33 – 0,388 × (VS + ou VS –) [%]
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Ao projetar no formato 2,35:1

Distância de projeção
Unidade: m (polegadas)

Fórmula da distância de projeção
D: Tamanho da imagem projetada (diagonal) Unidade: m (polegadas)

Intervalo de ajuste da lente

Tamanho da imagem projetada
Distância de projeção L

Diagonal Largura × Altura

80" (2,03 m) 1,87 × 0,80 (74 × 31) 2,41 – 4,96 (95 – 195)

100" (2,54 m) 2,34 × 0,99 (92 × 39) 3,02 – 6,22 (119 – 244)

120" (3,05 m) 2,80 × 1,19 (110 × 47) 3,64 – 7,47 (143 – 294)

150" (3,81 m) 3,51 × 1,49 (138 × 59) 4,55 – 9,35 (180 – 368)

200" (5,08 m) 4,67 × 1,99 (184 × 78) 6,08 – 12,48 (240 – 491)

Distância de projeção L (comprimento mínimo) Distância de projeção L (comprimento máximo)

L = 0,030617 × D – 0,0434
(L = 1,205377 × D – 1,7084)

L = 0,062621 × D – 0,0420
(L = 2,465393 × D – 1,6545)

2,35

1
Área de visualização do vídeo

Área de projeção

105%

99%

31% 31% VS + = 105 – 3,387 × (HS + ou HS –) [%]
VS – = 99 – 3,387 × (HS + ou HS –) [%]
HS + = HS – = 31 – 0,295 × (VS + ou VS –) [%]
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Dimensões
Frente

Unidade: mm (polegadas)

Parte inferior
Unidade: mm (polegadas)

495,6 (19 1/2)

Centro da lente

247,8 (9 3/4) 247,8 (9 3/4)

21
2,

3 
(8

 11
/ 3

2)

20
5,

3 
(8

 3 / 3
2)

11
8 

(4
 21

/ 3
2)

463,6 (18 1/4)

Parte frontal da estrutura

142,9 (5 5/8) 150,6 (5 15/16)

18
7,

9 
(7

 13
/ 3

2)

81
,5

 
(3

 7 / 3
2)

18
7,

9 
(7

 13
/ 3

2)

7,5 (9/32)

98
 (3

 27
/ 3

2)

87,4 (3 7/16)

81
,5

 
(3

 7 / 3
2)

98
 (3

 27
/ 3

2)

409,3 (16 1/8)
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A distância entre a parte frontal da lente e a parte frontal da caixa
Unidade: mm (polegadas)

Colocar o suporte de suspensão do projetor PSS-H10

Vista da parte frontal
Unidade: mm (polegadas)

36,8 (1 7/16)

Frente da lente

Parte frontal da estrutura

150 (5 29/32)

75 
(2 15/16)

8 
(5/16)

Teto

Centro do poste 
de suporte

A superfície 
inferior do 
suporte de 
montagem

Centro da lente

17
5 

(6
 7 / 8

)
11

8 
(4

 21
/ 3

2)
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Vista lateral
Unidade: mm (polegadas)

Vista da parte superior
Unidade: mm (polegadas)

Parte frontal 
da estrutura

463,6 (18 1/4)

258,4 (10 3/16)

213,4 (8 13/32) 130 (5 1/8)

Parte frontal 
da estrutura

213,4 (8 13/32) 130 (5 1/8)

Suporte de montagem 
no teto superior

Centro do poste de suporte (O centro do poste 
de suporte é diferente do centro da unidade.)

45 (1 25/32)
67 PT



Orifícios para a montagem no teto
Use os parafusos com um comprimento de 5,3 mm (7/32 polegadas, no mínimo)
a 7,6 mm (5/16 polegadas, no máximo) para a montagem no teto.
Binário de aperto recomendado (tensão ao rodar um parafuso no sentido na direção de rotação): 
1,4 ± 0,2 N-m

Unidade: mm (polegadas)

Unidade

Porca de inserção (M5)

Orifício para 
parafuso

Comprimento
máximo do parafuso

Comprimento
mínimo do parafuso
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3D Settings

2D-3D Display Sel. (Select) ............... 32
3D Depth Adjust ................................. 33
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A
Ajuste da posição da imagem ................... 7
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B
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Cinema Black Pro ................................... 23
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Contrast Enhancer ................................... 23

D
Desligar ...................................................13
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Distância de projeção ..................62, 63, 64
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 de ajustamento da lente ..................61
Dynamic Range .......................................33

E
Especifica ................................................52
Especificações .........................................52
Expert Setting ..........................................24

F
Film Mode ...............................................25

G
Gamma Correction ..................................25

H
HDMI Signal Format ..............................33
HDR ........................................................26
HDR Format ............................................38
High Altitude Mode ................................30
Hue ..........................................................24

I
Image Flip ...............................................35
Indicadores de aviso ............................3, 45
Input Lag Reduction ................................27
IR Receiver ..............................................35

J
Janela de ajuste da lente ..........................10

L
Lamp Control ..........................................23
Lamp Setting ...........................................31
Lamp Timer .............................................38
Language .................................................30
Lens Control ............................................35
Ligar ..........................................................7
Ligar a equipamento de vídeo ou a um 

computador ...................................... 11
Limpeza ...................................................51
Localização dos controlos

Frontais/lado direito ..............................3
Posterior/Lado esquerdo/Inferior ..........4
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Mensagens

Advertência ......................................... 46
Aviso ................................................... 46

Menu
Funcionamento .................................... 20
Function .............................................. 32
Information ......................................... 38
Installation .......................................... 35
Picture ................................................. 22
Screen .................................................. 28
Setup ................................................... 30

Menu Position ......................................... 30
Motionflow ............................................. 23
MPEG NR (MPEG Noise Reduction) .... 25

N
Network Management ............................ 31
Network Setting ...................................... 37
NR (Noise Reduction) ............................ 24
Número de memória predefinida ............ 38

Ó
Óculos 3D

Alcance de comunicação dos 
óculos 3D ..................................... 14

Utilizar os óculos 3D .......................... 14

P
Painel de controlo ..................................... 4
Panel Alignment ..................................... 36
Power Saving .......................................... 31
Preset mode

BRT CINE ........................................... 19
BRT TV ............................................... 19
CINEMA FILM 1 ............................... 19
CINEMA FILM 2 ............................... 19
GAME ................................................. 19
PHOTO ............................................... 19
REF ..................................................... 19
TV ....................................................... 19
USER .................................................. 19

Projetar a imagem ................................... 13

R
Reality Creation ...................................... 23
Remote Start ........................................... 30
Repor os itens ......................................... 21
Reset ....................................................... 22
Resolução de problemas ......................... 42

S
Settings Lock ...........................................33
Sharpness .................................................24
Sinais 3D compatíveis .............................56
Sinais de entrada e itens ajustáveis/

de definição .....................................55
Sinais predefinidos ..................................53
Smooth Gradation ...................................25
Software Version .....................................38
Status .......................................................30
Substituir a lâmpada ................................48

T
Telecomando .............................................5
Test Pattern ..............................................33
Tipo de sinal ............................................38
Trigger Select ..........................................35

V
Vídeo 3D .................................................14

X
x.v.Color ..................................................26

Informação sobre marcas registadas
• "PlayStation" é uma marca comercial 

registada da Sony Interactive 
Entertainment Inc.

• Os termos HDMI e HDMI High-Definition 
Multimedia Interface, assim como o 
logótipo HDMI, são marcas comerciais ou 
marcas comerciais registadas da HDMI 
Licensing Administrator, Inc. nos Estados 
Unidos e noutros países.

• "Blu-ray" e "Blu-ray Disc" são marcas 
comerciais da Blu-ray Disc Association.

• "x.v.Color (x.v.Colour)", "Motionflow" 
e os respetivos logótipos são marcas 
comerciais da Sony Corporation.

........................................................................
Este projetor suporta sinais de entrada 
DeepColor, x.v.Color, LipSync e de 
computador, sinal 3D e 4K das normas 
HDMI. Também suporta HDCP.
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