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A melhor tecnologia Sony para desfrutar
de um Natal mais caseiro
Bazar de Natal da Sony
Lisboa, 05 de Novembro de 2020 – Com a chegada do frio do outono, chega
também a reta final de 2020. Apesar das ruas de muitas cidades e vilas
começarem a enfeitar-se com luzes e decorações, não há dúvida de que este
ano teremos um Natal mais caseiro do que é hábito. Por isso, a Sony leva até
si as últimas novidades em imagem e som, para que, onde quer que esteja,
aproveite o seu tempo livre neste Natal e desfrute de uma quadra festiva em
casa, mas rodeado de entretenimento, música e cor.

Para um Natal cheio de música - Auscultadores sem fios com cancelamento
de ruído Sony WH-1000XM4
Enquanto prepara o grande jantar de Natal, embrulha os presentes ou mesmo
ao fazer videochamadas com todos os familiares que vivem longe... são
inúmeros os momentos em que pode desfrutar da tecnologia líder em noise
cancelling dos novos auscultadores WF-1000XM4. O que quer que esteja a
fazer, a experiência auditiva é sempre ideal, pois o controlo Adaptive Sound
dos WH-1000XM4 deteta de forma inteligente o local onde se encontra, para
ajustar a configuração de som ambiente. Adicionalmente, pode ouvir os seus
artistas favoritos como nunca antes, uma vez que a nova experiência imersiva
Reality Audio mergulha-o na música como se estivesse num concerto. O
controlo tátil totalmente personalizável dos auscultadores oferece-lhe a
possibilidade de reproduzir, pausar, mudar de faixa ou ativar facilmente o
assistente de voz com simples toques, tudo com um design discreto e
elegante, em sintonia com o conforto de uns auscultadores totalmente sem
fios. Dispõem de uma longa autonomia até 30 horas de audição, com noise
cancelling ativado, e estão disponíveis em duas cores: preto e prateado

PVPR: 380 €
Para mais informações:https://www.sony.pt/electronics/auscultadores-bandacabeca/wh-1000xm4?cpint=HOMEPAGE_TOPBANNER_WH1000XM4_0554

Imagens de alta resolução: https://presscentre.sony.pt/pressreleases/osmelhores-ficaram-ainda-melhores-sony-anuncia-auscultadores-sem-fios-wh1000xm4-com-cancelamento-de-ruido-lideres-de-mercado-3025066#related

Para ter as melhores recordações sempre consigo - Câmara Sony Alpha 7C

Um dos últimos lançamentos da Sony é a câmara Alpha 7C, com a estrutura
de câmara full-frame mais pequena e leve do mundo e com o impressionante
rendimento de sempre. Graças ao seu design incrivelmente leve e compacto,
já pode levar a sua câmara para todos os jantares, almoços e reuniões típicas
da quadra festiva. Com apenas 509 gramas e um ecrã LCD de três polegadas,
a Sony Alpha 7C funciona com Wi-Fi, para poder transferir as suas fotografias
e filmes diretamente para o seu smartphone, PC ou tablet. Nunca foi tão fácil
fotografar como um profissional!

PVPR: 2100 € (só estrutura) ou 2400 € (estrutura + objetiva zoom de 28-60
mm)

Para mais informações: https://www.sony.pt/electronics/camaras-lentesamoviveis/ilce-7c

Imagens de alta resolução: https://presscentre.sony.pt/pressreleases/sonyintroduces-alpha-7c-camera-and-zoom-lens-the-worlds-smallest-andlightest-i-full-frame-camera-system-3034927#related

Para gravar os melhores vídeos e carregá-los nas suas redes sociais - Câmara
para videoblogs Sony ZV-1
Gosta de partilhar o seu dia a dia como um influencer? Com a câmara para
videoblogs ZV-1 da Sony pode manter todos a par dos seus planos para o
Natal. É uma solução "tudo em um" leve e compacta, que combina funções
fáceis de utilizar com uma tecnologia de imagem de alta qualidade. É muito
fácil de utilizar por qualquer pessoa, graças à avançada tecnologia de
focagem automática da Sony, que permite à ZV-1 bloquear a focagem e
seguir os objetos com grande precisão e velocidade. Além disso, se gravar na
vertical, o vídeo ficará gravado nesse formato, o que é perfeito para Tik Tok e
Instagram Stories. Só tem de se preocupar em desfrutar do momento com os
seus, que a câmara faz o resto!Combine-a com o tripé GP-VPT2BT com
telecomando sem fios para obter vídeos ainda mais profissionais, mesmo em
movimento.

PVPR: 800 € (câmara ZV-1) e 200 € (tripé GP-VPT2BT)
Para mais informações:https://www.sony.pt/electronics/camaras-cyber-shotcompactas/zv-1

Imagens de alta resolução: https://presscentre.sony.pt/pressreleases/a-sonyexpande-a-gama-de-solucoes-de-vlogging-com-a-apresentacao-da-camarade-vlog-zv-1-e-a-handycam-r-4k-compacta-fdr-ax43-3002424#related

Para desfrutar de qualquer plano natalício, sempre com a melhor música Auscultadores WF-XB700 com cancelamento de ruído

O Natal faz-nos sempre pensar em compras, festas e reuniões de família. Os
auscultadores XB700, com tecnologia EXTRA BASS e ligação BLUETOOTH,
oferecem uma experiência auditiva sem fios, precisa e com a máxima
qualidade. Graças ao seu prático estojo de carregamento, pode desfrutar de
até 18 horas de autonomia e, com apenas 10 minutos de carregamento
rápido, dispõe de outros 60 minutos. A estrutura ergonómica assegura um
ajuste tão confortável que até se vai esquecer que os está a usar. Estão
disponíveis em preto e azul.

PVPR: 99 €
Para mais informações: https://www.sony.pt/electronics/verdadeiramentesem-fios/wf-xb700

Imagens de alta resolução: https://presscentre.sony.pt/pressreleases/o-top-5das-tecnologias-da-sony-que-o-farao-sentir-mais-livre-que-nunca3014994#related

Para os jogadores mais exigentes - Sony BRAVIA XH90, Ready for
PlayStation®
O Natal é, por excelência, a época para passar em família. Ainda que, este
ano, isto nem sempre seja possível, uma boa maneira de passar divertidos
momentos em conjunto, também virtualmente, é jogando videojogos. E
haverá melhor que fazê-lo num televisor que esteja à altura do desafio? A
Sony criou a marca Ready for PlayStation®, uma gama de televisores
concebidos para levar a experiência de jogo na PlayStation ao mais alto nível,
entre os quais se encontra o Sony BRAVIA XH90 Full Array LED. Com um
design minimalista, que é todo ecrã, este televisor oferece imagens
detalhadas de alto contraste, graças ao seu processador X1. Além disso, a
nítida qualidade de áudio responde às expetativas dos jogadores mais
exigentes. Com as avançadas tecnologias patenteadas pela Sony, tem ao seu
dispor o televisor definitivo para desfrutar da nova geração PS5

PVPR: 1399 €
Para mais informações: https://www.sony.pt/electronics/televisores/xh90series
Imagens de alta resolução: https://presscentre.sony.pt/pressreleases/novo-

televisor-4k-hdr-full-array-led-xh90-da-sony-brevemente-nas-lojas3000188#related

Sobre a Sony Corporation

A Sony Corporation é uma empresa de entretenimento criativo com uma base
sólida de tecnologia. Desde jogos, serviços de rede, de música, filmes,
eletrónica, Sensores de imagem até serviços financeiros, a Sony visa encher o
mundo de emoções através do poder da criatividade e da tecnologia. Para
mais informações, visite: http://www.sony.net/
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