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Sony lanserar nya 8K och 4K Full Array
LED-TV med avancerad bildkvalitet och
ljudfunktioner
Sony utökar sin avancerade teknik till ett bredare sortiment
av modeller där nya 8K Full Array LED-TV på 75 tum är det
senaste tillskottet.
Sony Europe presenterar idag ett nytt och brett utbud av avancerade TV:s,
inklusive den nya ZH8 8K Full Array LED samt XH95 och XH90 8K Full Array
LED. Sonys nya TV-serie innehåller det allra bästa av den egna tekniken för
att leverera en bildkvalitet i enlighet med skaparens vision. Med det nya
sortimentet strävar Sony efter att erbjuda den mest uppslukande upplevelsen
på marknaden, med branschledande bildkvalitet, innovativt ljud och sömlös
användarupplevelse på stora premiumskärmar.

Med Sonys bildprocessor X1 Ultimate uppnås tydlig och exakt bildkvalitet för
en mycket realistisk tittarupplevelse. De nya modellerna är även utrustade
med Sound-from-Picture Reality, vilket ger en känsla av att ljudet kommer
direkt från skärmen.
De nya modellerna kommer dessutom att leverera skaparens vision via
Netflix Calibrated Mode, som erbjuder Netflix-innehåll i studiokvalitet samt
IMAX Enhanced (i utvalda modeller), vilket skapar en uppslukande
underhållningsupplevelsen i hemmet.
Sonys introducerar också Ambient Optimization, en ny teknik som optimerar
bild- och ljudkvalitet i alla olika miljöer. Den justerar automatiskt bildens
ljusstyrka utifrån ljuset i rummet, vilket innebär en ökad ljusstyrka i ljusa rum
och en minskad ljusstyrka i mörkare rum för att skapa en bättre
tittarupplevelse. Den upptäcker till och med objekt i rummet, som gardiner
och möbler som kan absorbera eller reflektera ljud, och finjusterar akustiken
så att ljudet inte påverkas.
De nya TV-apparaterna har även fått ett nytt Immersive Edge-designkoncept
med ett diskret stativ i utkanten av skärmen som skapar en förbättrad
tittarupplevelse.
I kommande generations spelkonsoler kommer nya utvalda modeller ha stöd
för 8K-upplösning, 4K 120 fps hög bildhastighet och snabb responstid via
HDMI-ingångar för att leverera maximal prestanda för en fantastisk
spelupplevelse.
Toppfunktioner i Sonys nya LED-serie:
•

ZH8:s nya Frame Tweeter: Den mest uppslukande upplevelsen
förverkligas genom förbättrad bildkvalitet, smal design och
Sound-from-Picture Reality med Sonys nya Frame Tweeterteknik. Frame Tweeter avger ljud genom att vibrera TV:ns ram,
vilket ger tittarna en känsla av att ljudet kommer direkt från
skärmen.

•

X-Wide Angle: X-Wide Angle-tekniken ger levande och verkliga
färger från alla vinklar och bibehåller mer färg och ljusstyrka än
andra konventionella LED-TV:s. Njut av en fantastisk bild med

otrolig bredd och djup från var som helst i rummet. XH95 4K Full
Array LED TV med X-Wide Angle kommer i 55-tums storlek och
större.
•

Full-Array LED expansion: Sonys Full-Array Local Dimming och
Boosting-teknik förändrar dynamiskt ljusnivåerna i delar av
skärmen beroende på innehållet, vilket resulterar i en dramatisk
ökning av kontrast och ljusstyrka. Genom att exakt balansera
ljuset över skärmen, blir mörkare partier mörkare och ljusare
partier blir ljusare enligt skaparens vision. Denna
premiumfunktion kommer nu att finnas tillgänglig på
mellanklassmodellen XH90 4K Full Array LED TV.

•

Bakgrundsbelyst fjärrkontroll: Njut av din tittarupplevelse i
mörkare miljöer med ZH8:s och XH95:s bakgrundsbelysta
premiumfjärrkontroll av aluminium.

•

Handsfree-funktioner[1]: Sonys röstaktiverade TV-apparater
fungerar med Google Assistant[2] för att ge en smartare
tittarupplevelse. Sök och titta enkelt på dina favoritfilmer, visa
sportresultat eller väderuppdateringar, kontrollera din TV och till
och med ditt hem - allt genom att prata direkt till TV:n.
Android TV: Den nya serien innehåller Android TV, som ger enkel
åtkomst till innehåll, tjänster och enheter via sin omfattande
plattform. Sonys ursprungliga UI-menyer och röstkontroller är
också förbättrade för enklare daglig användning. Utökade
röststyrningsfunktioner via en inbyggd mikrofon gör det möjligt
för användare att njuta av live-TV, appar och anslutna handsfreeenheter[3].
Enkel anslutning till de flesta enheter: Med Google Home [4] och
Amazon Alexa[5]-kompatibilitet kan du enkelt röststyra din TV
och be den om att spela upp videor från YouTube med Google
Home, ändra kanal eller volym med Amazon Alexa-aktiverade
enheter. Apple HomeKit och Airplay 2 stöder sömlöst integrering
av din iPhone och Siri-enhet med din Sony-TV för enkel
hantering av ditt smarta hem och strömning av innehåll[6].

•

•

Sonys nya LED-modeller och dess nyckelfunktioner:

ZH8 (85- och 75-tumsmodeller) 8K Full Array LED TV
•
•

•

•
•
•

•
•
•

•
•

Erbjuder Sonys superhöga kontrast i 8K och verklighetstrogen
bildkvalitet till fler användare
Bildprocessorn X1 Ultimate och 8K X-Reality PRO; bilden skärps
och förfinas i realtid där bilder skalas upp närmare verklig 8Kkvalitet med Sonys exklusiva 8K-databas
Ny Frame Tweeter-teknik ger en uppslukande upplevelse genom
förbättrad bildkvalitet, smal design och Sound-from-Picture
Reality
Erbjuder en bakgrundsbelyst fjärrkontroll så att användare kan
njuta av tittarupplevelsen även i mörkare miljöer
Stativ i två lägen gör den möjligt för användaren att placera TV:n
på mindre möbler
Nya Ambient Optimization optimerar bild- och ljudkvalitet i alla
olika miljöer. Den justerar automatiskt bildens ljusstyrka till
ljuset i rummet, vilket innebär ökad ljusstyrka i ljusa rum och
minskad i mörka rum för att skapa en bättre tittarupplevelse
Kompatibel med Dolby Vision och Dolby Atmos
Har handsfree-funktioner
Enkel anslutning till ett brett urval av enheter med Apple AirPlay
2, HomeKit, Amazon Alexa-aktiverade enheter och smarta
högtalare
Snabb åtkomst till en mängd innehåll och tjänster med Android
TV
4K 120fps-kompatibel

XH95 (85-, 75-, 65-, 55- och 49-tumsmodeller) 4K Full Array LED
•

•

•

Bildprocessorn X1 Ultimate, ger den ultimata 4K HDRupplevelsen med följande tekniker: Object-based Super
Resolution, Object-based HDR remaster, Super Bit Mapping 4K
HDR och Dual database processing.
Full-Array local dimming backlight med X-tended Dynamic
Range PRO som garanterar 6 gånger kontrasten jämfört mot våra
konventionella LED TV-apparater.
X-Wide Angle-tekniken ger levande, verkliga färger från alla
vinklar samtbibehåller mer färg och ljusstyrka än andra
konventionella LED-TV-apparater. Bilden har en otrolig bredd

•

•
•

•
•
•

•

och djup från var som helst i rummet. XH95 4K Full Array LED-TV
kommer med X-Wide Angle i 55-tums storlek och större.
Förbättrad Acoustic Multi-Audio, Sound-from-Picture Realitykoncept med ett bi-amp system, som styr huvudhögtalarna och
de osynliga diskanterna separat, och en X-Balanced Speaker, en
ny högtalarenhet som ger klart ljud i en smal design (bi-amp, XBalanced Speaker finns endast för skärmstorlekarna 55, 65 och
75 tum; Acoustic Multi-Audio för 55 tum och större).
Flush Surface-design erbjuder en elegant, ramlös look (endast för
55-, 65- och 75-tumsmodellerna)
Nya Ambient Optimization optimerar bild- och ljudkvalitet i alla
olika miljöer. Den justerar automatiskt bildens ljusstyrka till
ljuset i rummet, vilket innebär ökad ljusstyrka i ljusa rum och
minskad i mörka rum för att skapa en bättre tittarupplevelse
Kompatibel med Dolby Vision och Dolby Atmos
Har handsfree-funktioner (tillgänglig för 55 tum och större)
Enkel anslutning till ett brett urval av enheter med Apple AirPlay
2, HomeKit, Amazon Alexa-aktiverade enheter och smarta
högtalare.
Snabb åtkomst till en mängd innehåll och tjänster med Android
TV

XH90 (85-, 75-, 65- och 55-tumsmodeller) 4K Full Array LED TV
•
•
•
•

•

•
•
•

4K HDR-processor X1 återger mer djup, texturer och naturliga
färger med Object-based HDR remaster-teknik
Full-array local dimming backlight med X-tended Dynamic Range
Ny Full Array LED-modell i mellanklassen för ökad valmöjlighet
hos konsumenten
Erbjuder Acoustic Multi-Audio med X-Balanced Speaker (endast
65-tumsmodeller och större; X-Balanced Speaker kommer att
finnas för samtliga storlekar)
Nya Ambient Optimization optimerar bild- och ljudkvalitet i alla
olika miljöer. Den justerar automatiskt bildens ljusstyrka till
ljuset i rummet, vilket innebär en ökad ljusstyrkan i ljusa rum och
en minskad i mörka rum för att skapa en bättre tittarupplevelse
Kompatibel med Dolby Vision och Dolby Atmos
Diamantslipad ram för en tunn design
Enkel anslutning till ett brett urval av enheter, inklusive Apple
AirPlay 2, HomeKit och smarta högtalare, Amazon Alexa-

•
•

aktiverade enheter och smarta högtalare
Snabb åtkomst till en mängd innehåll och tjänster med Android
TV
4K 120fps-kompatibel (via en framtida programuppdatering)

XH85 (49-, 43-tumsmodeller) 4K TV
•
•
•
•

•

4K HDR-processor X1 återger mer djup, texturer och naturliga
färger med Object-based HDR-remasterteknik
Kompatibel med Dolby Vision and Dolby Atmos
Stativ i metall med elegant aluminiumram
Enkel anslutning till ett brett urval av enheter, inklusive Apple
AirPlay 2, HomeKit och smarta högtalare, Amazon Alexaaktiverade enheter och smarta högtalare
Snabb åtkomst till en mängd innehåll och tjänster med Android
TV

XH81 (65-, 55-, 49- och 43-tumsmodeller) 4K TV
•
•
•
•
•
•

•

4K HDR-processor X1 återger mer djup, texturer och naturliga
färger med objektbaserad HDR-remasterteknologi
X-Balanced Speaker, en ny högtalarenhet som erbjuder ett klart
ljud i en tunn design (55 tum och större)
Kompatibel med Dolby Vision och Dolby Atmos
Stativ i metall och borstad ram
Premium-fjärrkontroll i aluminium
Enkel anslutning till ett brett urval av enheter, inklusive Apple
AirPlay 2, HomeKit och smarta högtalare, Amazon Alexaaktiverade enheter och smarta högtalare
Snabb åtkomst till en mängd innehåll och tjänster med Android
TV

XH80 (85-, 75-, 65-, 55-, 49- och 43-tumsmodeller) 4K TV
•
•

4K HDR-processor X1 återger mer djup, texturer och naturliga
färger med Object-based HDR-remasterteknik
X-Balanced Speaker, en ny högtalarenhet som erbjuder ett klart

•
•
•

•

ljud i en smal design (55 tum och större)
Kompatibel med Dolby Vision och Dolby Atmos
Stativ i metall och borstad ram
Enkel anslutning till ett brett urval av enheter, inklusive Apple
AirPlay 2, HomeKit och smarta högtalare, Amazon Alexaaktiverade enheter och smarta högtalare.
Snabb åtkomst till en mängd innehåll och tjänster med Android
TV

X70 (65-, 55-, 49- och 43-tumsmodeller) 4K TV
•

4K X-Reality PRO-tekniken skalar upp och ger varje bild en
skärpa närmare 4K-kvalitet, vilket konstant visar mer förfinade
detaljer och nyanser i bilden

•

ClearAudio+ finjusterar ljudet för en mer uppslukande och
berikande upplevelse. Hör musik och dialog tydligare, oavsett
vad du tittar på

•

Inbyggd webbläsare gör att du kan njuta av program och filmer
genom populära streaming-appar med omedelbar tillgång till
Netflix och YouTube

[1] Tillgänglig på ZH8 och XH95 55” och större.
[2] Funktionens tillgänglighet beror på land och tillgänglighet av kompatibla
produkter.
[3]Tillgänglig på ZH8 och XH95 55” och större.
[4]Google Home (säljs separat) kompatibel med Sonys TV:s drivs av Android
TV. Kräver kompatibla enheter anslutna till samma trådlösa hemnätverk.
Ladda ner Google Home-appen från iPhone App Store eller Google Play. Med
förbehåll för tredje parts appvillkor. Användaren måste länka kompatibla
enheter för att styrafunktionen. När nedladdningen är klar kan Google Homefunktionen anslutas till Sony-enheten för att få åtkomst till
röststyrningsfunktionen.
[5]Amazon Alexa-aktiverade enheter (säljs separat) kompatibla med Sonys

TV:s drivs av Android TV. Amazon-konto krävs. Prenumerationer kan krävas
för att komma åt visst innehåll. Kompatibla enheter kräver
internetuppkoppling. Amazon, Echo, Alexa och alla relaterade logotyper är
varumärken som tillhör Amazon.com, Inc. eller dess dotterbolag.
[6]Apple AirPlay 2 och HomeKit-funktioner kommer att finnas tillgängliga på
FY19-modellerna ZF9, AF9, ZG9, AG9, XG95 och XG85 (85”, 75”, 65”och 55”)
och FY20-modellerna ZH8, A9S, AH8, XH95, XH90. AirPlay 2 och HomeKitfunktioner kräver en iOS-enhet som kör iOS 12.3 eller senare eller en Mac
som kör macOS 10.14.5. Apple, AirPlay, HomeKit, iPhone, iPad, Mac och
macOS är varumärken som tillhör Apple Inc., registrerade i USA och andra
länder. Firmware-uppdatering krävs via nätverket.

Om Sony Corporation
Sony Corporation är ett kreativt underhållningsföretag på en solid grund av
teknik. Från spel och nätverkstjänster till musik, bild, elektronik, halvledare
och finansiella tjänster fyller Sony världen med känslor genom kreativitet och
teknik. För mer information, besök http://www.sony.net/
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