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Tecnologia de som surround sem fios
simplificada
•
•
•
•

Barra de som HT-RT5 fina e compacta com colunas traseiras e
subwoofer sem fios
O potente som surround de 550 W com 5.1 canais efetivos
Efetue o streaming de música online a partir do seu telemóvel
com o Google Cast™ e o Spotify Connect™
Desfrute de música sem fios com o sistema Multi-room com a
aplicação SongPal Link™

A Barra de som mais recente da Sony oferece-lhe uma verdadeira experiência
de cinema em casa - com um som envolvente proporcionado por seis colunas

separadas, com fantásticos serviços de música online e menos cabos
desarrumados.
A economia de espaço da HT-RT5 torna verdadeiramente especiais as noites
de cinema, as festas ou ouvir música diariamente em casa. Com uma
impressionante potência dinâmica multicanal de 550 W à distância de um
simples toque: poderá ouvir – e sentir – todos os crescendos da orquestra e o
impacto de cada explosão.
A seleção de modos de som personaliza os conteúdos que está a ouvir para
corresponderem aos conteúdos que está a ver no ecrã. O modo Futebol capta
a acústica do Estádio do Morumbi, no Brasil; O modo Cinema Studio de 9.1
canais transportam-no para o famoso Teatro Cary Grant nos Sony Pictures
Studios, em Los Angeles; e o modo Digital Music Arena recria a grandiosa
acústica ao vivo da O2 Arena de Londres.
Esta barra de som fina e elegante de 3 canais encaixa-se discretamente em
frente ao seu televisor ou pode ser montada na parede. A unidade principal
inclui uma coluna central dedicada, que assegura diálogos cristalinos e
agudos perfeitos, independentemente do volume. Dispõe de duas colunas
traseiras sem fios e com um subwoofer sem fios em separado. Além disso, é
extremamente fácil de montar: todas as colunas adicionais ligam-se
automaticamente, sem necessidade de cabos de altifalantes. O sistema vem
igualmente equipado com um microfone para poder testar a acústica da sua
sala utilizando a tecnologia Digital Cinema Auto Calibration DX, de forma a
garantir o melhor som possível, independentemente de onde instalar as
colunas. A HT-RT5 oferece-lhe 5.1 canais de áudio imersivo, com graves
profundos que o colocam no centro da ação. Os formatos de áudio de elevada
qualidade atuais são naturalmente disponibilizados, com suporte para fontes
de áudio HD, como o DTS-HD e o Dolby True HD.
Poder desfrutar de bandas sonoras de filmes com um som imaculado é
apenas uma das inúmeras vantagens da HT-RT5. Existe uma enorme
variedade de conteúdos de entretenimento musical online dos quais poderá
desfrutar com o Spotify Connect ™, bem como mais de 100 outros serviços de
música, incluindo o Deezer e o Google Play™ Music. O Google Cast™ torna
mais fácil selecionar serviços de música e de rádio online a partir do seu
dispositivo móvel. Basta tocar no ícone "Cast" e a reprodução é facilmente
transferida do seu smartphone ou tablet para a barra de som, para que todos
se divirtam.

A audição de um só toque através de NFC permite-lhe fazer o streaming de
música via Bluetooth®, para que possa ouvir agudos cristalinos e graves ricos
e profundos, tudo isto com apenas um toque no seu smartphone ou tablet. A
tecnologia LDAC™ da Sony transmite três vezes mais dados de áudio do que
as ligações Bluetooth® convencionais, para obter aquele som ultra nítido e
detalhado que tanto adora.
O sistema Multi-room sem fios permite-lhe ouvir música onde e quando
quiser, em qualquer parte da casa. Utilize o seu telemóvel ou tablet para
controlar a reprodução através da fantástica aplicação SongPal™. É fácil
emparelhar a HT-RT5 com outras colunas sem fios compatíveis e com
sistemas Hi-Fi existentes em sua casa. Irá ouvir instantaneamente os mesmos
sons, em todos os locais, ao mesmo tempo - perfeito para uma festa cheia de
convidados com a sua lista de reprodução favorita do Spotify.
A nova Barra de som HT-RT5 da Sony está disponível para pré-encomenda a
partir de 24 de julho.

Selected technical specifications
HT-RT5
Sound

5.1ch, 550W RMS: 2x wireless rear speakers; sound bar
including left, right (2-way) and centre speakers; wireless active
subwoofer.

Audio file format
support

Dolby Digital, DTS, DTS HD/DolbyTruHD/Dolby Digital+, DTSES (MATRIX6.1/DISCRETE6.1), DTS 96/24, Dolby Prologic, Dolby
Dual Mono, 96k/24Bit PCM, FLAC, DSD- DSDIFF/DSF (.dsf, .dff),
ALAC, AIFF, MP3, WAV

HDMI

3 x HDMI in, 1 x HDMI out. HDCP2.2 / 4K Pass thru

Connectivity

Dual band Wi-Fi (2.4/5GHz), Home network, LDAC, Bluetooth,
NFC, Miracast

Music services

Google Cast Spotify Connect

Multi-room

Wireless Multi-room powered by SongPal Link

Acerca de Sony:
Com a oferta de uma experiência de entretenimento integrado, através dos
seus produtos de eletrónica, mobilidade, música, imagem e jogos, bem como
através da Sony Entertainment Network, a Sony está numa posição única para
se afirmar como uma das marcas de consumo líderes no mundo. A Sony é
reconhecida pelos seus produtos multimédia nos mercados para
consumidores e profissionais, tais como o televisor LCD BRAVIA™ de alta
definição (HD), a câmara digital Cyber-shot™, a câmara de vídeo Handycam®,
a câmara digital SLR "α" (Alpha), o Tablet Xperia™ e o leitor de MP3
Walkman®, bem como os seus computadores portáteis VAIO™ e o
equipamento profissional de transmissão HD 3D. Para mais informações
sobre a Sony em Portugal, visite www.sony.pt, Sony Europe visite www.sonyeurope.com. Para mais informações sobre a Sony Corporation, visite
www.sony.net "Sony", "WALKMAN", "VAIO", "Cyber-shot", "Handycam", "α",
"BRAVIA" e "Xperia" são marcas registadas ou marcas comerciais da Sony
Corporation. Todas as restantes marcas comerciais ou marcas registadas são
propriedade dos respetivos detentores.
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