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A Sony Introduz um
Novo Telecomando com
Tecnologia Sem Fios
Bluetooth®
Novo RMT-P1BT Proporciona Captações Sem Fios Fiáveis e Precisas

A Sony introduziu hoje um novo Telecomando Sem Fios (modelo RMTP1BT) com tecnologia Bluetooth que proporciona uma solução fiável e
eficiente para os entusiastas da imagem que desejam controlar a sua
câmara com precisão[i]durante captações de paisagens, imagens
arquitetónicas, astrofotografia, instantâneos, retratos de grupo e mais.
O novo telecomando sem fios RMT-P1BTfunciona através duma ligação
Bluetooth, eliminando a necessidade de fios, cabos ou recetores para ligar o
telecomando diretamente à câmara. O telecomando apresenta uma resposta
extremamente rápida, com um atraso de resposta de aproximadamente 0,05
segundos[ii], o que garante que o obturador possa ser libertado com
extrema precisão. Também tem um LED que indica o estado de operação à
câmara através duma iluminação intermitente ou contínua. Para além disso,
o telecomando foi concebido para resistir ao pó e à humidade[iii]bem como
a temperaturas muito baixas e muito altas[iv], proporcionando um
funcionamento fiável numa ampla variedade de ambientes e condições
meteorológicas.
Para maximizar o controlo sobre a funcionalidade da câmara, o novo
telecomando sem fios RMT-P1BTpossui botões de focagem para controlar
manualmente mudanças subtis do foco, um botão C1 remoto personalizado
ajustável[v]com base nas preferências do utilizador. Também inclui
Inicio/Paragem da gravação de vídeos e controlo sobre a funcionalidade de
zoom motorizado ou zoom digital, o que faz dele o acessório ideal para
captar vídeos remotamente. Para fotógrafos que preferem captar imagens
em modo de exposição prolongada, o telecomando pode ser configurado
para abrir e fechar o obturador ao mesmo tempo que se carrega no botão
principal, eliminando a necessidade de premir e segurar o botão durante o
tempo de exposição.
Preços e disponibilidade
O Telecomando Sem Fios RMT-P1BTestará disponível na Europa no mês de
abril, a um preço de https://www.sony.co.uk/alphauniverse. O sítio europeu
de fotografias da Sony encontra-se disponível em 22 línguas e publica
notícias sobre os produtos, dá a conhecer concursos e uma lista atualizada
dos eventos promovidos pela Sony em cada país.
[i]É necessária uma atualização do software do sistema (firmware). Consulte
a página de assistência da Sony para mais informações e sobre a
compatibilidade das câmaras https://www.sony.net/dics/p1bt/
[ii]Com base num teste interno. Atraso de resposta varia consoante a
situação
[iii]Não garantimos que seja 100% à prova de pó e de humidade
[iv]Temperatura de funcionamento situa-se entre -10 °Ce 50 °C. Consulte
também a temperatura de funcionamento da câmara

[v]A funcionalidade deve ser definida previamente através do menu da
câmara

Sobre a Sony Corporation
A Sony Corporation é um fabricante líder de produtos de áudio, vídeo,
imagem, jogos, comunicação, dispositivos essenciais e tecnologias da
informação, para os mercados de consumo e profissional. Graças às suas
atividades no mundo da música, da imagem, do entretenimento interativo e
online, a Sony está numa posição única para ser a empresa líder mundial no
setor da eletrónica e do entretenimento. A Sony registou um volume de
vendas anual consolidado de aproximadamente 77 mil milhões de dólares
no ano fiscal terminado a 31 de março de 2018. Website Global da Sony:
http://www.sony.net/
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