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ZáÏitky ze sledování budou realistiãtûj‰í neÏ kdykoliv pfiedtím

Colour
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S 20"- 46" HD ready LCD

W 40"- 46" 1080 Full HD LCD

BRAVIA…
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A 55" SXRD™ 1080 Full HD 

...mûní zpÛsob, jak˘m
vnímáte televizi

Znaãka BRAVIA se velmi rychle stává synonymem pro vynikající
kvalitu barev a ãistotu detailÛ: obraz je tak dokonal˘, Ïe jeho
sledování je záÏitkem, bez ohledu na to, na co se díváte.

¤ada BRAVIA zahrnuje velké mnoÏství modelÛ televizorÛ
s úhlopfiíãkami od 15 do 70 palcÛ (38,1 – 177,8 cm). MÛÏete si
vybrat technologii LCD, SXRD™ nebo 3LCD, k dispozici budete mít
také mnoho rÛzn˘ch funkcí zlep‰ení obrazu, vãetnû vyhlá‰ené
technologie BRAVIA ENGINE.

Televizory BRAVIA jsou HD Ready (pfiipravené na vysoké rozli‰ení)
a nûkteré z nich jsou schopné zobrazit obraz v rozli‰ení 1080 High
Definition s maximálními detaily. U nûkter˘ch modelÛ si dokonce
mÛÏete vybrat barevné provedení.

V‰echny modely s oznaãením BRAVIA jsou vybaveny vestavûn˘m
tunerem pro pfiíjem pozemního digitálního vysílání a mnoho modelÛ
nabízí dva konektory HDMI™ zlep‰ující moÏnosti pfiipojení
televizoru.

Vyberte si televizor BRAVIA, kter˘ splní va‰e poÏadavky. Zvolte
záÏitky jako Ïádné jiné.

1080 FULL HD SXRD1080 FULL HD SXRD1080 FULL HD LCD1080 FULL HD LCDHD READY  LCDHD READY   LCD HD READY  LCD HD READY   3LCD
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Asociace EISA (European Imaging and Sound Association) kaÏdoroãnû vybírá v jednotliv˘ch kategoriích nejlep‰í produkty a technologie. Televizory
Sony V2000 s úhlopfiíãkou 32" vyhrál prestiÏní ocenûní EISA v kategorii Best European LCD TV (Nejlep‰í evropsk˘ LCD televizor) pro rok 2006–2007.
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HD Ready. BRAVIA je pfiipravena. 
A co Vy?

Zdroje signálÛ formátu HD jsou uÏ k dispozici. Va‰e oblíbené programy jsou uÏ vysílány 
ve formátu HD (obraz a zvuk s vysok˘m rozli‰ením) a podporovány videokamerami 
HD Handycam a notebooky HD VAIO. Dal‰í generace pfiehrávaãÛ HD, napfiíklad Blu-ray Disc
nebo Playstation®3, uÏ klepe na dvefie. Proto musíte zajistit, aby Vá‰ televizor byl pfiipraven 
na vysoké rozli‰ení (HD ready) a mohli jste si je plnû vychutnat.

HD Ready (pfiipraven na vysoké rozli‰ení) znamená, Ïe:

•  rozli‰ení obrazu je alespoÀ 720 fiádkÛ

•  pomûr stran obrazu je 16 : 9

•  TV podporuje signály HD (High Definition – vysoké rozli‰ení) ve formátech 720p a 1080i

•  TV je vybaven vstupy analogového komponentního signálu i digitálního signálu (HDMI™)

•  vstupy digitálního signálu zahrnují ochranu proti kopírování HDCP.

Televizory BRAVIA jsou HD ready, tedy pfiipraveny na vysoké rozli‰ení, takÏe si budete moci
uÏívat v˘hod vysokého rozli‰ení High Definition (pfiibliÏnû ãtyfiikrát více detailÛ a ãistûj‰í obraz)
v kombinaci s proslul˘mi barvami BRAVIA Colour. 

Vût‰ina modelÛ je vybavena dvûma konektory HDMI™, které roz‰ifiují moÏnosti pfiipojení
televizoru a umoÏní jej pfiipojit k budoucím zdrojÛm signálu formátu HD, a Vy si budete moci
vychutnat fantastickou kvalitu obrazu. 

V 32"- 46"
S 20"- 46"  U 26"- 40"

E 50"

Rozli‰ení
3,1 megapixelu

Rozli‰ení 
2,7 megapixelu

720

16:9

Celkov˘ poãet ãerven˘ch, zelen˘ch a modr˘ch
pixelÛ v obrazovce. Vy‰‰í poãet pixelÛ udává
obraz s více detaily.

1080 FULL HD SXRD1080 FULL HD SXRD1080 FULL HD LCD1080 FULL HD LCDHD READY  LCDHD READY   LCD HD READY  LCD HD READY   3LCD
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1080 Full High Definition. Fantastické detaily 
a neuvûfiitelná hloubka barev. 

Na‰e fiada televizorÛ 1080 Full High Definition BRAVIA: nové SXRD™ televizory R 70" a A 55" a s nimi LCD televizory
fiady W 40" aÏ 46" a fiady 40" aÏ 52", v‰echny jsou vybaveny panely 1080 Full HD. Nyní si tedy mÛÏete plnû uÏívat
programy, které se vysílají v kvalitû 1080 Full HD nebo které pfiehráváte z nové generace pfiehrávaãÛ HD. V‰echny
modely 1080 Full HD podporují standard HD Ready (pfiipraveny na vysoké rozli‰ení), mají v‰ak mnohem vy‰‰í rozli‰ení
neuvûfiiteln˘ch 6,2 milionu pixelÛ, které zaruãuje ãistotu, ostrost a hloubku obrazu, jakou Ïádné jiné pfiístroje nemají.

Rozli‰ení 1080 Full HD vdechne Ïivot ãemukoliv. Obraz je plynulej‰í, detailnûj‰í a realistiãtûj‰í neÏ kdykoliv dfiíve. Je to,
jako byste pozorovali svût z otevfieného okna – obraz je tak skuteãn˘, Ïe se budete chtít dotknout vûcí, které se v nûm
nacházejí. Îivot uvidíte tak, tak jej vídáte kaÏd˘ den, a tak Ïiv˘, jak si jej pamatujete.

Rozli‰ení 1080 Full HD v kombinaci s úÏasn˘mi barvami, kter˘mi je znaãka BRAVIA proslulá, pfiispûje k vynikajícímu
záÏitku pfii sledování televize a kvalitû obrazu víc neÏ cokoliv jiného, co jste dosud vidûli.

X 40"- 52"  W 40"- 46"   
A 55"  R 70"

Rozli‰ení
6,2 megapixelu

Rozli‰ení 1080 Full High Definition probouzí k Ïivotu kaÏd˘ nepatrn˘ detail obrazu.

1080

16:9

HD ready

1080 Full HD

SD
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Vychutnejte si prvotfiídní záÏitek
z her a filmÛ s PLAYSTATION®3

Herní konzole PLAYSTATION®3 je vybavena technologií Blu-ray Disc a její
v˘stupy poskytují signál ve formátu 1080p, kter˘ zajistí nejdokonalej‰í záÏitek
z her i sledování filmÛ. Pfiipojte ji k televizoru BRAVIA s rozli‰ením 1080 Full
High Definition a kaÏd˘ detail na obraze rázem oÏije. Srdcem
PLAYSTATION®3 je enormnû v˘konn˘ procesor „Cell“, schopn˘ vytváfiet
virtuální svûty, jejichÏ velikost a sloÏitost berou dech, a povznést svobodu
grafického vyjádfiení do dosud nepoznan˘ch v˘‰in. Konzole
PLAYSTATION®3 je navrÏena tak, aby nabídla záÏitek z nejpropracovanûj‰í
a nejinteraktivnûj‰í domácí zábavy vÛbec.

1080 FULL HD SXRD1080 FULL HD SXRD1080 FULL HD LCD1080 FULL HD LCDHD READY  LCDHD READY   LCD HD READY  LCD HD READY   3LCD
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Pokroãilé televizní technologie

Dva nejnovûj‰í typy televizorÛ, které nahrazují staré televizory s vakuovou obrazovkou, vyuÏívají technologie
ploch˘ch zobrazovaãÛ. Jsou to ploché televizory a projekãní televizory (Micro Device Projection).

Ploché televizory
Ploché televizory se dále rozdûlují na dva typy – LCD a plazmové. Televizory Sony BRAVIA vyuÏívají
technologii LCD, která má fiadu pfiedností oproti plazmov˘m televizorÛm (vysvûtlení naleznete na stránce 26).

Vysoce v˘konn˘ panel LCD zaruãuje neuvûfiitelnou flexibilitu
Tenké LCD televizory mÛÏete upevnit na zeì nebo postavit na odnímatelné stojánky, máte tedy moÏnost
pfiizpÛsobit je va‰emu ob˘vacímu pokoji. Úhel sledování 178 ° znamená, Ïe obraz bude stále kontrastní, aÈ se
na nûj díváte odkudkoliv, coÏ opût roz‰ifiuje moÏnosti instalace televizoru u vás doma. Více informací naleznete
na stránce 12.

Micro Device Projection – projekãní televizory
Technologie Micro Device Projection byla vyvinuta pro dosaÏení vût‰ích velikostí obrazovek. Tyto televizory se
dále dûlí na dva typy.

3LCD technologie pfiiná‰í dostupné televizory s velkou obrazovkou, s jasnûj‰ím obrazem a
pfiirozen˘mi barvami
Televizor BRAVIA E 50" je cenovû dostupn˘ projekãní televizor vybaven˘ technologií 3LCD. Poskytuje velk˘,
jasn˘ obraz, jak je vysvûtleno na stránce 14.

Panely Sony SXRD™ – velké obrazovky s rozli‰ením 1080 Full HD jsou zárukou nejdokonalej‰ího záÏitku 
z domácího kina
Obraz televizorÛ BRAVIA R 70" a A 55" dosahuje díky tfiem panelÛm Sony SXRD™ filmové kvality. Obraz si
pfiitom mÛÏete vychutnat na obrazovkách nadÏivotní velikosti. Více informací naleznete na stránce 16.

1080 FULL HD SXRD1080 FULL HD SXRD1080 FULL HD LCD1080 FULL HD LCDHD READY  LCDHD READY   LCD HD READY  LCD HD READY   3LCD
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Vysoce v˘konn˘ panel LCD zaruãuje neuvûfiitelnou flexibilitu

Vût‰ina LCD televizorÛ znaãky BRAVIA je vybavena na‰ím nejmodernûj‰ím vysoce v˘konn˘m panelem, kter˘ má tfii pokroãilé vlastnosti, jejichÏ
kombinace jej vynesla na pozici svûtové jedniãky v technologii panelÛ LCD:

Velmi krátká doba odezvy
Odezva 8 milisekund znamená, Ïe zobrazení rychle se pohybujících objektÛ,
napfi. pfii sportovních akcích, bude ostré jako bfiitva, bez jakéhokoliv rozmazání.

Kontrast
Kontrast zobrazovacího panelu je nejménû 1300 : 1 a zaji‰Èuje neuvûfiitelnou
hloubku, bohatost a detaily obrazu. âerná barva bude opravdu ãerná.

Panel LCD zaruãuje kontrast
nejménû 1300 : 1. U mnoha
modelÛ televizorÛ BRAVIA se
kontrast dále zvy‰uje na
koneãn˘ dynamick˘ rozsah
kontrastu 6000 aÏ 8000 : 1.

Tento dynamick˘ rozsah
kontrastu vyhovuje standardÛm
VESA a jeho mûfiení je 
v prÛmyslové v˘robû jednotné.
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Skuteãnû ‰irok˘ úhel sledování
Úhel sledování 178 ° znamená, Ïe obraz na televizoru BRAVIA LCD si mÛÏete vychutnat témûfi ze v‰ech úhlÛ, aniÏ byste zjistili pokles kontrastu
a jasu obrazu. To je obzvlá‰È dÛleÏité pfii sledování obrazu na rozmûrnûj‰ích obrazovkách. Zkuste si to sami – je‰tû v obchodû.

Ohromující kvalita obrazu, aÈ uÏ
jej sledujete odkudkoliv

Vysoce v˘konn˘ panel LCD

Ztráta kontrastu a jasu,
sledujete-li obraz

z velkého úhlu

Konvenãní panel LCD

1080 FULL HD SXRD1080 FULL HD SXRD1080 FULL HD LCD1080 FULL HD LCDHD READY  LCDHD READY   LCD HD READY  LCD HD READY   3LCD
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Jasnûj‰í obraz, vysokotlaká v˘bojka 
Tajemství je skryto ve vysokotlaké v˘bojce, která vytváfií intenzivní rovnomûrné svûtlo dopadající
pfiímo na kaÏd˘ ze tfií panelÛ Sony 3LCD. V˘bojka má také men‰í pfiíkon, proto nevzniká pfiíli‰né
teplo a hluk. Dal‰í v˘hodou je, Ïe Ïivotnost svého televizoru mÛÏete jednodu‰e prodlouÏit v˘mûnou
v˘bojky. 

Fantastick˘ obraz
Nejvíce Vás v‰ak zaujme skuteãnost, Ïe Vám garantujeme velmi syt˘ obraz, vÏdy bohat˘ a Ïiv˘.

Podrobnûj‰í detaily
KaÏd˘ paprsek barevného svûtla (ãerveného, zeleného a modrého) prochází sv˘m vlastním
panelem 3LCD s rozli‰ením 0,9 megapixelu, a teprve potom je obraz znovu sestaven hranolem.
Finální projekce dosahuje neuvûfiitelnû Ïivého obrazu s rozli‰ením 2,7 megapixelu.

Pfiirozené barvy
Tím nejlep‰ím na televizoru E 50" 3LCD je, Ïe vytváfií barvy, které jsou skoro lep‰í neÏ ty, které vidíte
okolo sebe.

Originální panely Sony 3LCD
V obrazu se ve stínech dosahuje jemn˘ch pfiechodÛ, a to i kdyÏ jej sledujete za normálního
osvûtlení. Originální panely Sony 3LCD pouÏité v televizoru E 50" zpracovávají ãervenou, zelenou
a modrou barvu je‰tû pfied tím, neÏ se z nich sestaví v˘sledn˘ obraz, nedochází k duhovému
efektu jako u alternativních technologií. Tím se také sniÏuje únava a namáhání oãí pfii sledování.

Lep‰í kontrast
Konzistentní intenzita svûtla a kontrast zdokonalovan˘ technologií Cinema Black Pro jsou
vlastnosti, kvÛli nimÏ hraje televizor BRAVIA E 50" 3LCD svou vlastní ligu.

Technologie 3LCD pfiiná‰í velkou obrazovku, s jasnûj‰ím obrazem 
a pfiirozen˘mi barvami

Vychutnejte si velk˘ obraz na na‰em nejnovûj‰ím projekãním televizoru s technologií 3LCD 
Technologie 3LCD, která je pouÏita v televizoru BRAVIA E 50", vyuÏívá tfii panely místo obvyklého jednoho, a díky tomu se dosahuje zv˘‰ené ostrosti, lep‰ího kontrastu
a vynikajících barev v plném rozsahu, kter˘ nabízí úhlopfiíãka 50 palcÛ (127 cm). Na‰e revoluãní tfiípanelová technologie Micro Device je pouÏita v obou typech
televizorÛ, 3LCD i SXRD™.
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1. Dûlení barev
V televizoru E 50"
3LCD vytváfií
vysokotlaká v˘bojka
jasné bílé svûtlo, které se
dichroick˘mi zrcadly dûlí na
ãervenou, zelenou a modrou
sloÏku.

2. Vytvofiení obrazu
âervené, zelené a modré paprsky
jsou odráÏeny jednotliv˘mi
dichroick˘mi zrcadly a pak procházejí
panely 3LCD, z nichÏ má kaÏd˘
rozli‰ení 0,9 megapixelu.

3. SloÏení obrazu
Paprsky jsou spojeny hranolem a promítnuty
pfies zrcadlo na obrazovku 3LCD. V˘sledek?
Jasn˘ obraz s pfiirozen˘mi barvami, jemn˘mi
detaily a dokonal˘m kontrastem.
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Vysokotlaká
v˘bojka

Panely Sony 3LCD (ãerven˘, zelen˘, modr˘)

SloÏení obrazu (hranol)

Dûlení barev

Zrcadlo

Dichroická
zrcadla

Zrcadlo

Zrcadlo

Zrcadlo

Obrazovka 3LCD

1080 FULL HD SXRD1080 FULL HD SXRD1080 FULL HD LCD1080 FULL HD LCDHD READY  LCDHD READY   LCD HD READY  LCD HD READY   3LCD

Obrazovky televizorÛ
BRAVIA 3LCD A SXRD™
jsou opatfieny antireflexní
vrstvou

Obvykl˘ odraz od obrazovky

Siln˘ zdroj svûtla

Obrazovky televizorÛ BRAVIA
3LCD a SXRD™ svûtlo absorbují,
nedochází tedy k odrazÛm

40,8 cm

Za
obrazovkou
BRAVIA
3LCD
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Panely Sony SXRD™ – velké obrazovky s rozli‰ením 
1080 Full HD jsou zárukou nejdokonalej‰ího záÏitku z domácího kina

Mezi modely BRAVIA nalezneme dva typy projekãních (Micro Device Projection) televizorÛ. K technologii Sony 3LCD jsme vyvinuli je‰tû technologii SXRD™ pro vût‰í
obrazovky. Tato revoluãní technologii je exkluzivní pro spoleãnost Sony a naleznete ji v˘luãnû v televizorech BRAVIA R 70" a A 55". SXRD™ je reflexní panel, kter˘
zaruãuje filmovou kvalitu obrazu. Vytváfien˘ obraz je tak mimofiádn˘, Ïe je technologie Sony SXRD™ zabudovávána do ‰piãkov˘ch domácích projektorÛ 
a do projektorÛ pro digitální kinosály.

Co je Sony SXRD™?
SXRD™ je zkratka pro Silicon X-tal Reflective Display. Panely Sony SXRD™ jsou zabudovány do obou ‰piãkov˘ch televizorÛ R 70" a A 55". Vysokotlaká v˘bojka
vytváfií intenzivní rovnomûrné svûtlo, které prochází pfiímo pfies systém tfií panelÛ. Svûtlo je odráÏeno tfiemi ‰piãkov˘mi panely Sony SXRD™, kter˘mi se vytváfiejí barvy
jako Ïádné jiné.

Technologie Sony SXRD™ nabízí následující pfiednosti:
Filmová kvalita obrazu
Touto technologií lze dosáhnout rozli‰ení 1080 Full HD s více neÏ 6,2 milionu aktivních pixelÛ. Signál
HD nemusí b˘t konvertován, protoÏe má stejn˘ poãet pixelÛ jako panel Sony SXRD™. Vytváfien˘
obraz je naprosto ãist˘ a nerozmazan˘. Neuvûfiitelnû malé vzdálenosti mezi jednotliv˘mi
zobrazovacími body zaruãují, Ïe nebude patrn˘ Ïádn˘ rastr. To v‰e zaji‰Èuje neru‰ené hladké
zobrazení odpovídající filmové kvalitû. ZaÏijete fantastickou kvalitu obrazu, která pfied touto
velkolepou revolucí v technologii existovala pouze v kinech.

Blok hranolÛ se tfiemi
panely Sony SXRD™ 

Panely Sony SXRD™ (ãerven˘, zelen˘ a modr˘) slouÏí pro
vytvofiení ‰piãkového obrazu v kvalitû 1080 Full HD
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Vynikající kontrast
Panely Sony SXRD™ mají vynikající dynamick˘ rozsah kontrastu, kter˘ dosahuje hodnoty aÏ 10 000 : 1 s vyuÏitím funkce Cinema Black Pro.
Zdokonalená clona (Advanced Iris) funkce Cinema Black Pro napodobuje lidské oko, v˘sledkem je hlub‰í, sametová ãerÀ v tmav˘ch scénách
a skuteãné brilantní bílá v jasn˘ch scénách. 

Îivá, ostrá reprodukce obrazu
Fantastick˘ch záÏitkÛ dosáhnete pouh˘m zapnutím televize. Panely Sony SXRD™ v˘znamnû sniÏují dobu odezvy na pouh˘ch 2,5 milisekundy.
V˘sledkem je ostr˘, Ïiv˘, nerozmazan˘ obraz, dokonce i ze zdrojÛ videosignálu s rychle se pohybujícími obrazy. 

Dosud nejpfiirozenûj‰í barvy
Základní barvy RGB (Red – ãervená, Green – zelená a Blue –
modrá) se zpracovávají oddûlenû tfiemi panely Sony SXRD™,
a teprve potom se kombinují a vytváfiejí plnû barevn˘ obraz.
Tato procedura zaruãuje pfiirozené zobrazení i hlub‰í a jasnûj‰í
barvy, ãímÏ se dosahuje jednotn˘ch barev po celé obrazovce,
dokonce i v rozích. Tfii panely odstraÀují nutnost pouÏívat
barevn˘ kruh a potlaãují potenciální duhové separace, které
mohou unavovat oãi. Konvenãní modely Sony SXRD™

Zdokonalená clona: Vypnuto

Clona je otevfiená: normální
kontrast

Zdokonalená clona: Zapnuto

Clona je men‰í: vylep‰ená ãerná,
díky zdÛraznûnému kontrastu

1080 FULL HD SXRD1080 FULL HD SXRD1080 FULL HD LCD1080 FULL HD LCDHD READY  LCDHD READY   LCD HD READY  LCD HD READY   3LCD
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Technologie zdokonalování
obrazu

V televizorech znaãky BRAVIA jsou pouÏity technologie zdokonalení obrazu,
které zaruãují, Ïe obraz vytváfien˘ na obrazovce je dokonal˘. PouÏívají se tfii
rÛzné technologie zdokonalení obrazu:

1. BRAVIA ENGINE – vytváfií neuvûfiitelné barvy a ãistotu (W 40" aÏ 46", V 32"
aÏ 46" a S 26" aÏ 46")

2. BRAVIA ENGINE EX a BRAVIA ENGINE PRO – zdokonalují záÏitek 
ze sledování televize (X 40" aÏ 52", R 70" a A 55")

3. LIVE COLOUR CREATION – je‰tû lep‰í barvy na obrazovkách televizorÛ
LCD nebo SXRD™ (R 70", A 55", X 40" aÏ 52", W 40" aÏ 46" a V 32" aÏ 46")

BRAVIA ENGINE – vytváfií
neuvûfiitelné barvy a ãist˘ obraz

Proslulá technologie BRAVIA ENGINE zÛstává srdcem kaÏdého LCD televizoru
fiady S 26" aÏ 46" a V 32" aÏ 46". Tuto jedineãnou technologii zdokonalení
obrazu naleznete v nov˘ch také LCD televizorech BRAVIA W 40" aÏ 46". 

bez  BRAVIA ENGINE s  BRAVIA ENGINE

bez  BRAVIA ENGINE s  BRAVIA ENGINE

bez  BRAVIA ENGINE s  BRAVIA ENGINE

With  BRAVIA ENGINE

Roz‰ifiuje rozsah barevn˘ch tónÛ:

Tato ãást procesu roz‰ifiuje rozsah barevn˘ch gradací a pfiechodÛ mezi svûtl˘mi
a tmav˘mi odstíny. To znamená, Ïe uvidíte daleko jemnûj‰í obraz.

Omezuje zkreslení barev:

Zpracování barevn˘ch sloÏek hfiebenov˘mi filtry omezuje zkreslení pfii
pfiechodech mezi barvami, prolínání barev a moaré (zkreslení, podobné vzoru 
na kostkovan˘ch ko‰ilích). TakÏe si uÏijete mnohem stabilnûj‰í obraz.

Zvy‰uje ãistotu obrazu:

Jak˘koliv ‰um v signálu se omezuje pixel po pixelu. TakÏe obraz bude vypadat
ãist‰í.

brozura BRAVIA  26.9.2006  11:11  Page 18
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PfiizpÛsobuje barvy:

Pfiesná reprodukce barev zaji‰Èuje, Ïe finální obraz je vytvofien pfiesnû podle
pÛvodního zdroje signálu. To znamená, Ïe vytváfiené barvy jsou neuvûfiitelnû
pfiirozené.

Zvût‰uje kontrast:

Oblasti s nízk˘m kontrastem v obrazu jsou zesilovány. Tím se dosahuje celkovû
ostrého, vysoce kontrastního obrazu.

Prohlubuje zelenou a modrou barvu:

Dvûma z tradiãnû nejslab‰ích barev se dostalo speciálního vylep‰ení. Barvy
zelen˘ch a modr˘ch objektÛ jsou jasnûj‰í a hlub‰í.

Zlep‰uje hladkost zobrazení:

Konverze pohybu vyhlazuje ‰ikmé fiady pixelÛ v rychle se pohybujících obrazech.
Tím se pfiedchází zubatému zobrazení hran a prolínání barev. 
Ideální pro sportovní akce a rychlé sekvence.

Vyhlazuje zobrazovan˘ text:

Redukce ‰umu MPEG vyhlazuje rozostfiení, které je ãasto patrné kolem nápisÛ 
a písmen. V‰echny titulky a text se na obrazovce zobrazí perfektnû ostfie.

Zesiluje ãernou barvu:

Zesilují se a prohlubují pixely s ãernou barvou, aniÏ by do‰lo k celkovému
ztmavení obrazu. V tmav˘ch ãástech obrazu tedy uvidíte více detailÛ.

bez  BRAVIA ENGINE s  BRAVIA ENGINE

bez  BRAVIA ENGINE s  BRAVIA ENGINE

bez  BRAVIA ENGINE s  BRAVIA ENGINE

bez  BRAVIA ENGINE s  BRAVIA ENGINE

bez  BRAVIA ENGINE s  BRAVIA ENGINE

bez  BRAVIA ENGINE s  BRAVIA ENGINE

HD READY   LCD 1080 FULL HD SXRD1080 FULL HD SXRD1080 FULL HD LCD1080 FULL HD LCDHD READY  LCDHD READY   LCD HD READY  LCD HD READY   3LCD
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1. Composite Component Technology
Tato technologie byla navrÏena pro lep‰í omezení ‰umu.
V˘znamnû zlep‰uje schopnost vyãistit vstupní signál 
a dosáhnout velmi pfiesné redukce ‰umu.

2. Image Format Technology
Procesor zpracování obrazu dále vylep‰uje kontrast a pÛsobí
také proti ‰umu, zpÛsobenému pohybujícím se objektem.
Napomáhá k dosaÏení absolutnû ãistého obrazu.

3. Flat Panel Display Driver Technology
Tato technologie nabízí neuvûfiitelnû reálné zpracování barev,
takÏe v˘sledné úpravy pohybujícího se obrazu mohou poskytnout
‰piãkové pfiirozené barvy.

4. Digital Reality Creation
Digitálním mapováním obrazu, které se pouÏívá v tomto procesu, se
efektivnû zeãtyfinásobí poãet pixelÛ v kaÏdém zdroji obrazu 
a dosáhne se je‰tû vy‰‰í ostrosti obrazu. Po skonãení celého procesu
se znovu sestaví obraz, kter˘ obsahuje více detailÛ neÏ pfiedtím. 

BRAVIA ENGINE EX a BRAVIA ENGINE PRO umocní vá‰ proÏitek

BRAVIA ENGINE EX 
Technologie BRAVIA ENGINE EX je pouÏita pouze v LCD televizorech BRAVIA X 40" aÏ 52". Jde o vylep‰enou verzi dnes
jiÏ proslulé technologie zdokonalení obrazu BRAVIA ENGINE a v porovnání s touto pÛvodní technologií zavádí ãtyfii nové
pokroãilé stupnû zpracování obrazu:

Bez Digital Reality Creation Zv˘‰ená denzita s Digital Reality Creation

Proces Digital Reality Creation v technologii BRAVIA ENGINE EX vylep‰uje signál se standardním rozli‰ením, zatímco
v technologii BRAVIA ENGINE PRO také ovlivÀuje signál s vysok˘m rozli‰ením.
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BRAVIA ENGINE EX BRAVIA ENGINE PRO BRAVIA ENGINE PRO

21

BRAVIA ENGINE PRO
Technologii BRAVIA ENGINE PRO naleznete pouze v nov˘ch televizorech R 70" a A 55". S technologií BRAVIA ENGINE EX má
spoleãné ãtyfii pokroãilé stupnû zpracování obrazu a stejnû vysokou v˘konnost. Obsahuje v‰ak zdokonalenou technologii Digital
Reality Creation, která zlep‰uje signály formátu High Definition. Technologie vylep‰uje pfiijíman˘ signál, takÏe v˘sledn˘ obraz bude
obsahovat mnohem více informací. Technologie BRAVIA ENGINE PRO poskytuje vy‰‰í rozli‰ení a zaji‰Èuje tak, Ïe uvidíte kaÏdiãk˘
detail.

Ideal signal SD Signal
HD Signal

WITHOUT BRAVIA ENGINE

Digital

Reality

Creation

WITH BRAVIA ENGINE

Remapped HD and SD signal
Remapped SD signal

New Generation DRC — with DRC high definition picture is closer to reality.

1080 FULL HD SXRD1080 FULL HD SXRD1080 FULL HD LCD1080 FULL HD LCDHD READY  LCDHD READY   LCD HD READY  LCD HD READY   3LCD

BEZ BRAVIA ENGINE

Ideální signál

S BRAVIA ENGINE

Signál SD 
Signál HD

Pfiemapovan˘ signál HD a SD

Pfiemapovan˘ signál SD

DRC nové generace – s DRC je obraz s vysok˘m rozli‰ením blíÏe realitû.
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BRAVIA ENGINE EX/PRO – lep‰í zpracování obrazu
Jak technologie BRAVIA ENGINE EX, tak BRAVIA ENGINE PRO zachovávají ‰est úrovní zpracování obrazu z pÛvodní
technologie BRAVIA ENGINE, jak je znázornûno vpravo. K tomu navíc samy dodávají ãtyfii vylep‰ené úrovnû.

Nové úrovnû zpracování obrazu, jedineãné pro BRAVIA ENGINE EX a BRAVIA ENGINE PRO

Vylep‰en˘ kontrast
Kontrast je vylep‰ován v rozsahu celého obrazu, ne jen v urãit˘ch oblastech, takÏe
kaÏd˘ detail na pozadí bude v˘raznûj‰í. 

Pokroãilé omezení ‰umu
âistí vstupní signál, ãímÏ velmi sniÏují ru‰ení v kaÏdiãkém pixelu. V˘sledkem je
‰piãková redukce ‰umu obrazu s vysok˘m rozli‰ením a úÏasnû ostr˘ obraz.

Bez BRAVIA ENGINE EX/PRO S BRAVIA ENGINE EX/PRO

Pokroãilá pfiizpÛsobivost pohybu
Lépe fiízená redukce ‰umu, vytváfieného pohybem obrazu, zaji‰Èuje daleko plynulej‰í
pohyb neÏ kdykoliv pfiedtím.

Pokroãilé pfiechody
Reálné zpracování barev vytváfií daleko lep‰í pfiechody barev v rozsahu celého
obrazu a v˘znamnû sniÏuje efekt pfietrvávájícího vjemu.

Bez BRAVIA ENGINE EX/PRO S BRAVIA ENGINE EX/PRO

Bez BRAVIA ENGINE EX/PRO S BRAVIA ENGINE EX/PRO Bez BRAVIA ENGINE EX/PRO S BRAVIA ENGINE EX/PRO
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BRAVIA ENGINE EX BRAVIA ENGINE PRO BRAVIA ENGINE PRO

Spoleãné úrovnû zpracování obrazu v technologiích BRAVIA ENGINE, BRAVIA ENGINE EX a BRAVIA ENGINE PRO

Filtruje obraz

Zlep‰uje kontrast

PfiizpÛsobuje barvy

âistí obraz

Posiluje ãerné plochy âistí zobrazen˘ text

1080 FULL HD SXRD1080 FULL HD SXRD1080 FULL HD LCD1080 FULL HD LCDHD READY  LCDHD READY   LCD HD READY  LCD HD READY   3LCD
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High Picture Quality Circuitry

LIVE COLOUR CREATION 
– je‰tû lep‰í barvy na Va‰ich
LCD a SXRDTM televizorech

AÏ o 30 % ‰ir‰í rozsah reprodukce barev
pfii pouÏití nové technologie podsvûtlení

Televizory BRAVIA jsou proslulé tím, Ïe mají barvy jako Ïádné jiné. A nyní dosahují
je‰tû dokonalej‰ích barev díky na‰í unikátní technologii LIVE COLOUR CREATION,
která je pouÏita ve vût‰inû na‰ich televizorÛ LCD a SXRD™.

LIVE COLOUR CREATION je integrované fie‰ení spoleãnosti Sony, které zaruãuje aÏ
o 30 % ‰ir‰í rozsah reprodukce barev. Jde o kombinaci technologie BRAVIA ENGINE
dokonale spolupracující buì s technologií podsvûtlení WCG–CCFL nebo s optick˘m
systémem SXRD™.

To znamená, Ïe pfiístroje BRAVIA poskytují mnohem pfiesnûj‰í a vûrnûj‰í barevné tóny
a zaruãují naprosto skvûlou hloubku obrazu a reprodukci barev, pfiesnû tak, jak je
vytvofiila pfiíroda.

(x,y)

BûÏné
podsvûtleníLive Colour Creation

Live Colour 

Podsvûtlení 

WCG – CCFL™

Panel LCD

LCD

Barevn˘ filtr

Barevn˘ prostor

High Picture Quality Circuitry

(x,y)

3LCD MDPJ Live Colour Creation

Optick˘ systém* SXRD™

Live Colour
Dichroické zrcadlo

Tfii panely

V˘konná vysokotlaká v˘bojka

AÏ o 36 % ‰ir‰í rozsah reprodukce barev pfii pouÏití optického systému SXRD™

* Technologie SXRD™, jak je pouÏita v modelech R 70" a A 55"
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V LCD televizorech BRAVIA se pouÏívá
podsvûtlení WCG–CCFL (Wide Color Gamut Cold
Cathode Fluorescent Lighting – osvûtlení
v˘bojkou se studenou katodou s ‰irok˘m
barevn˘m rozsahem), které poskytuje aÏ o 30 %
‰ir‰í rozsah reprodukce barev v porovnání 
s bûÏn˘mi technologiemi podsvûtlování. PouÏívají
se novû vyvinuté fluorescenãní materiály pro
ãervenou, zelenou a modrou barvu. V podsvûtlení
se pouÏívá intenzivnûj‰í ãervené a zelené svûtlo,
které v kombinaci s barevn˘m filtrem vytváfií
podstatnû rozsáhlej‰í barevné spektrum, coÏ
zaruãuje vûrnûj‰í reprezentaci barev.

Optick˘ systém SXRD™ je technologie, která
se pouÏívá v fie‰ení LIVE COLOUR CREATION
pro televizory SXRD™ BRAVIA. V optickém
systému SXRD™ se pouÏívá kombinace tfií
panelÛ SXRD™ s excelentní v˘konností,
dichroického zrcadla a vysokotlaké v˘bojky, 
a proto se dosahuje je‰tû vût‰í pfiesnosti
podání barev a o 10 % ‰ir‰ího rozsahu
reprodukce barev ve srovnání s uÏ tak
v˘konn˘m systémem 3LCD MDPJ.

1080 FULL HD SXRD1080 FULL HD SXRD1080 FULL HD LCD1080 FULL HD LCDHD READY  LCDHD READY   LCD HD READY  LCD HD READY   3LCD
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Volba televizoru BRAVIA
Ploch˘ televizor je samozfiejmû srdcem kaÏdého domácího zábavního centra.

Ploché televizory, které se montují na zeì, mohou b˘t LCD nebo plazmové.

Projekãní televizory MDPJ (Micro Device Projection), které nabízejí vût‰í rozmûry

obrazu, vyuÏívají technologii 3LCD nebo SXRD™.

Spoleãnost Sony uÏ nenabízí plazmové televizory, protoÏe televizory LCD

i projekãní MPDJ mají proti nim fiadu pfiedností: 

Vy‰‰í rozli‰ení. V‰echny televizory BRAVIA jsou pfiipraveny na vysoké rozli‰ení

(HD Ready) a mají minimální rozli‰ení 2,7 milionu pixelÛ. Televizory R 70", A 55",

X 40" aÏ X 52" a W 40" aÏ W 46" nabízejí rozli‰ení 6,2 milionu pixelÛ. Pro

srovnání, plazmová obrazovka s rozli‰ením VGA má 1,2 milionu pixelÛ.

Vypalování obrazu. Pokud na plazmové obrazovce zÛstane del‰í dobu statick˘

obraz, mÛÏe se do ní zaãít „vypalovat", obrazovka se po‰kodí a sníÏí se kvalita

obrazu. U televizorÛ BRAVIA k tomuto jevu nedochází.

Pfiíkon. Pfiíkon televizoru BRAVIA s úhlopfiíãkou 50 " je v plném provozu 180 W 

a v pohotovostním stavu pouze 0,3 W. To je ménû neÏ 30 % energie, kterou

spotfiebuje plazmov˘ televizor s úhlopfiíãkou 42 palcÛ.

Kfiehkost. ProtoÏe se v televizorech BRAVIA nepouÏívá, narozdíl od plazmov˘ch

televizorÛ, plynová náplÀ, nejsou tak kfiehké.

·ir‰í rozsah reprodukce barev. Televizory BRAVIA nabízejí vûrnûj‰í reprezentaci

barev a ‰ir‰í spektrum barevn˘ch tónÛ neÏ plazmové televizory.

Kromû toho mají modely MDPJ dal‰í v˘hody v tom, Ïe poskytují vysok˘ kontrast,
jasn˘ obraz a dlouhou Ïivotnost, protoÏe v˘bojku lze snadno vymûnit. Modely
3LCD nabízejí nejvy‰‰í uÏitnou hodnotu, pokud hledáte vût‰í obraz, zatímco
modely SXRD™ nabízejí plné vysoké rozli‰ení 1080 Full HD na vût‰í obrazovce.

Jak˘ televizor BRAVIA je pro Vás ten prav˘?

SD TV

1080 FULL HD TV

Velikost obrazu – pfiizpÛsobení prostoru
Velikost televizoru by mûla vÏdy vycházet z velikosti vzdálenosti mezi Vámi 

a televizorem – obvykle oznaãované jako pozorovací vzdálenost. Ov‰em pouze 

na Vás záleÏí, jak velk˘m televizorem doplníte svÛj domov. Obrazovky podporující

vysoké rozli‰ení (HD) vytváfiejí obraz s vût‰í hloubkou a men‰ím vizuálním ‰umem,

a proto je mÛÏete sledovat z men‰í vzdálenosti, aniÏ byste si niãili oãi.

MÛÏete tedy sledovat vût‰í obrazovky s vysok˘m rozli‰ením (HD) ze stejné

vzdálenosti, z jaké byste sledovali men‰í obrazovku se standardním rozli‰ením

(SD), viz obrázek dole. A navíc Vám televizory podporující vysoké rozli‰ení

zaruãují úÏasnou ãistotu obrazu i pfii sledování z vût‰í vzdálenosti – takÏe velikost,

kterou zvolíte, je opravdu jen na Vás.

Chcete-li obrazovku s úhlopfiíãkou vût‰í neÏ 70 ", nabízíme Vám modelové fiady

domácích projektorÛ Sony SXRD™ 1080 Full HD a 3LCD HD Ready. MÛÏete si

tedy vybrat obrazovky s úhlopfiíãkou aÏ 300 palcÛ (7,6 metrÛ).

Televizor 1080 Full HD s úhlopfiíãkou 52 " mÛÏete sledovat ze stejné vzdálenosti jako standardní

televizor s úhlopfiíãkou 32 ".
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50" MDPJ42" Plasma

SROVNÁNÍ

40 cm 40 cmPfiibliÏnû 118 cm PfiibliÏnû 118 cm

Projekãní televizory BRAVIA Micro Device Projection

Projekãní televizory BRAVIA Micro Device Projection
(MDPJ) Vám také umoÏÀují pouÏívat vût‰í obrazovku bez
nárokÛ na zvût‰ování potfiebného prostoru. Televizor E 50"
zabere stejn˘ prostor jako plazmov˘ televizor s úhlopfiíãkou
42 " nebo klasick˘ televizor (CRT) s úhlopfiíãkou 29 ".
Propracovaná konstrukce velk˘ch televizorÛ A 55" a R 70"
zaruãuje vût‰í obraz bez toho, Ïe by dominovaly místnosti.

27

32" CRT TV
40" BRAVIA LCD TV

LCD televizory BRAVIA

Extrémnû tenké LCD televizory BRAVIA
jsou kompatibilní s nástûnn˘mi drÏáky
VESA, a proto je mÛÏete snadno 
a bezpeãnû povûsit na zeì, podobnû jako
napfi. obraz. Televizory zÛstanou stejnû
stylové, i kdyÏ pouÏijete otoãné stojany
‰ité na míru kaÏdému modelu. Dynamika
úspory prostoru, kterou poskytuje
technologie LCD, znamená, Ïe mÛÏete
tradiãní televizor se standardní vakuovou
obrazovkou (CRT) s úhlopfiíãkou 32 "
nahradit LCD televizorem BRAVIA 
s úhlopfiíãkou 40 ", aniÏ byste potfiebovali
prostor navíc.

Prostorovû úsporn˘
design

29" CRT TV
50" MDPJ

1080 FULL HD SXRD1080 FULL HD SXRD1080 FULL HD LCD1080 FULL HD LCDHD READY  LCDHD READY   LCD HD READY  LCD HD READY   3LCD
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Zobrazování
3LCD: Technologie, která pouÏívá tfii panely LCD
(Liquid Crystal Display – displej z kapaln˘ch krystalÛ)
místo jednoho. Jeden z typÛ televizorÛ Micro Device
Projection BRAVIA.

Blu-ray Disc: Formát optick˘ch diskÛ nové generace
urãen˘ pro data s vysokou hustotou záznamu, napfi.
video s vysok˘m rozli‰ením. Disky mají kapacitu
25 GB na jednu vrstvu a umoÏÀují ukládat data 
ve standardu 1080p. 

BRAVIA ENGINE: Propracovaná technologie
zpracování obrazu, která je urãena v˘hradnû pro
Sony BRAVIA. Jde o digitální zdokonalování obrazu,
které zaruãuje, Ïe obraz vytváfien˘ na obrazovce,
bude perfektní. Dal‰í informace naleznete 
na stránce 18.

BRAVIA ENGINE EX a BRAVIA ENGINE PRO:
Roz‰ífiené varianty technologie BRAVIA ENGINE.
Dal‰í informace naleznete na stránce 20.

Kontrast: Pokud se pfiedpokládá konstantní jas podsvûtlení,
vyjadfiuje kontrast rozdíl mezi svûtly a stíny v obraze. Dynamick˘
rozsah kontrastu je mûfien podle standardu VESA. V tomto pfiípadû
se jas podsvûtlení mûní v závislosti na jasu scény – pro jasné obrazy
je také jas podsvûtlení vysok˘, pro tmavé scény je jas podsvûtlení
nízk˘. Tím se podstatnû zvy‰uje kontrast obrazu.

DVB: Digital Video Broadcasting je standard pro
vysílání digitálního videosignálu.

HD ready: Standard, vytvofien˘ sdruÏením EICTA,
pro zobrazování videosignálu s vysok˘m rozli‰ením,
zahrnující Blu-ray Disc a PS3. Dal‰í informace
naleznete na stránce 7. 

1080 Full HD: 1080 Full High Definition se vztahuje
k 1080 fiádkÛm. Jde o obecn˘ formát televizního
vysílání a 1080 Full HD jej pfiesnû replikuje.
Televizory standardu HD Ready mohou také
zobrazovat obraz vysílan˘ v normû 1080, av‰ak
mají pouze 720 fiádkÛ, a proto je nutné signál
konvertovat. Drobné detaily v obrazu jsou v normû
1080 Full HD mnohem ostfiej‰í, a zaruãují tedy
naprostou ãistotu zobrazení. Dal‰í informace
naleznete na stránce 8. 

LIVE COLOUR CREATION: Systém zdokonalené
reprezentace barev, které se dosahuje novou
technologií podsvûtlování. Popis naleznete 
na stránce 24.

LCD: displej z kapaln˘ch krystalÛ. Displeje LCD s aktivní maticí
zobrazovacích prvkÛ se také naz˘vají displeje TFT (Thin Film
Transistor – displej s tenkovrstv˘mi tranzistory).

MDPJ: Micro Device Projection, tento typ televizoru byl dfiíve
oznaãován jako televizor se „zadní projekcí". Pro vytváfiení ãervené
(R), zelené (G) a modré (B) barvy se pouÏívá systém tfií panelÛ,
barvy se sluãují hranolem a vytváfiejí jasnûj‰í a pfiirozenûj‰í obraz.

Plasma: Plazmov˘ displej, u kterého je kaÏd˘ pixel osvûtlen mal˘m
mnoÏstvím plazmy nebo v˘boje v plynu, coÏ lze pfiirovnat 
k drobnému neónovému svûtlu.

Pixel: Zkratka z „picture element", základní jednotka
programovatelné barvy na displeji nebo v poãítaãovém obrázku.

Rozli‰ení: Poãet pixelÛ na displeji, vyjadfiovan˘ souãinem poãtu
pixelÛ ve smûru horizontální a vertikální osy.

RGB: Druh videosignálu, u nûhoÏ je chrominace úplnû dekódována
na tfii základní barvy – ãervenou (R – red), zelenou (G – green)
a modrou (B – blue).

SXRD™: Silicon X-tal Reflective Display je
technologie, vyvinutá spoleãností Sony, která
poskytuje obraz podobn˘ obrazu z 35mm filmu.
SXRD™ je ploch˘ reflexní displej, vytváfiející obraz
filmové kvality, pouÏívá se v oblasti projektorÛ MDPJ
a projekãních televizorÛ. 

Wide XGA (WXGA): Standard pro ‰irokoúhlé obrazovky a displeje,
kter˘ má rozli‰ení 1366 pixelÛ horizontálnû na 768 pixelÛ vertikálnû.

Zvuk

BBE Digital: Technologie BBE zlep‰uje ãistotu 
a sly‰itelnost zvuku tím, Ïe jej pfiibliÏuje k posluchaãi.
Tato technologie je úãinná pfii libovoln˘ch vstupech
audio signálu i pfii nízk˘ch úrovních zvuku.

BBE VIVA Digital: Technologie prostorového zvuku
s vysok˘m rozli‰ením.

Optical Audio Output: Digitální audio signál s vysokou kvalitou
zaruãující lep‰í reprodukci zvuku pfii pfiipojení k systémÛm domácího
kina.

TruSurround®: TruSurround® je patentovaná
technologie, která je schopná vytváfiet prostorové
ozvuãení i z pouh˘ch dvou pfiedních reproduktorÛ.

Virtual Dolby ProLogic II : Vytváfií realistické
prostorové ozvuãení ze dvou reproduktorÛ (lev˘,
prav˘, prostorov˘ lev˘, prostorov˘ prav˘, stfiední).

Virtual Dolby Surround: Základní prostorov˘ zvuk
s vyuÏitím jen dvou reproduktorÛ (prav˘, lev˘, 
stfiední a zadní).

Pfiipojení
HDMI™: High Definition Muptimedia Interface –
standard pro digitální pfienos video signálu a audio
signálu, kter˘ lze pouÏít pro v‰echny formáty HD. 
U HDMI nejsou signály komprimovány, pfienos je
pfiím˘ a „ãist˘", bez degradace a ‰umu, které vznikají
pfii analogovém pfienosu signálÛ.

RÛzné
Videokamera HD Handycam: Videokamera, která
pouÏívá formát HD (vysoké rozli‰ení). To umoÏÀuje
záznam ve vysokém rozli‰ení – obraz se nahrává 
s rozli‰ením 1080 fiádkÛ a na standardní kazety
formátu DV.

PS3: Herní konzole PLAYSTATION®3 s v˘stupem
1080p, která je vybavena technologií Blu-ray Disc.

VESA: Video Electronics Standards Association – organizace
vytváfiející prÛmyslové standardy. Nástûnné drÏáky pro modely
BRAVIA jsou kompatibilní se standardem VESA.

28

Slovník pojmÛ

D I G I T A L  
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Nová vzru‰ující 
fiada 2006 BRAVIA – lep‰í
barvy neÏ kdykoliv pfiedtím

1080 FULL HD SXRD1080 FULL HD SXRD
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R 70"
1080 Full HD Sony SXRD™ televizor fiady R2000

• Nejvût‰í model fiady BRAVIA

Kvalita obrazu

• Panely HD 1920 x 1080 Full High Definition Sony SXRD™

• Technologie Sony SXRD™ (3 panely) zaruãující reprodukci 
obrazu ve filmové kvalitû

• Technologie LIVE COLOUR CREATION – zobrazení aÏ o 30 % 
více barev

• ·piãkov˘ dynamick˘ rozsah kontrastu 10 000 : 1 zaji‰Èovan˘ 
funkcí Cinema Black Pro

• Doba odezvy 2,5 ms zaji‰Èující plynulej‰í zobrazování 

• Technologie BRAVIA ENGINE PRO poskytující zlep‰enou 
hloubku, ãistotu a ostrost

Kvalita zvuku

• Vestavûná originální technologie zdokonalení zvuku Virtual 
Dolby® Surround Pro Logic II s BBE Digital

• Optick˘ v˘stup audio signálu

Pfiipojení 

• 2 x konektor HDMI™ (kompatibilní s 1080p), pfiipojení k PC, 
2 x konektor pro komponentní signály a 3 x konektor SCART

• Integrovan˘ tuner pro pfiíjem pozemního digitálního vysílání 
(umoÏÀuje pfiíjem i analogového signálu)

• Oddûlitelné reproduktory

• Náhradní v˘bojka XL-5300 je dodávána s televizorem

• Antireflexní vrstva na displeji zpfiíjemÀující sledování obrazu

70 "/178 cm

Dostupné
velikosti

KDS-70R2000
1885 x 1154 x 611

Uvedené rozmûry 
‰ x v x h jsou 

v milimetrech a zahrnují
reproduktory, av‰ak

nezahrnují podstavec.

70 "/178 cm

KDS-70R2000
1714 x 1154 x 611

Uvedené rozmûry 
‰ x v x h jsou 

v milimetrech a
nezahrnují reproduktory

ani podstavec.

Model R 70" bez reproduktorÛ

1080 FULL HD SXRD 1080 FULL HD SXRD
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A 55" 
1080 Full HD Sony SXRD™ televizor fiady A2000

Kvalita obrazu

• Panely HD 1920 x 1080 Full High Definition Sony SXRD™

• Technologie Sony SXRD™ (3 panely) zaruãující reprodukci
obrazu ve filmové kvalitû

• Technologie LIVE COLOUR CREATION – zobrazení aÏ o 30 %
více barev

• ·piãkov˘ dynamick˘ rozsah kontrastu 10 000 : 1 zaji‰Èovan˘ 
funkcí Cinema Black Pro

• Doba odezvy 2,5 ms zaji‰Èující plynulej‰í zobrazování 

• Technologie BRAVIA ENGINE PRO poskytující zlep‰enou
hloubku, ãistotu a ostrost

Kvalita zvuku

• Vestavûná originální technologie zdokonalení zvuku Virtual
Dolby® Surround Pro Logic II s BBE Digital

• Optick˘ v˘stup audio signálu

Pfiipojení

• 2 x konektor HDMI™ (kompatibilní s 1080p), pfiipojení k PC, 
2 x konektor pro komponentní signály a 3 x konektor SCART

• Integrovan˘ tuner pro pfiíjem pozemního digitálního vysílání 
(umoÏÀuje pfiíjem i analogového signálu)

• Ultratenká konstrukce

• Náhradní v˘bojka XL-5200

• Antireflexní vrstva na displeji zpfiíjemÀující sledování obrazu

55 "/140 cm

Dostupné
velikosti

KDS-55A2000
1292 x 913 x 480

Uvedené rozmûry 
‰ x v x h jsou

v milimetrech a
nezahrnují podstavec.

1080 FULL HD LCD HD READY   3LCD
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1080 FULL HD LCD

E 50" 
HD Ready Sony 3LCD televizory fiady E2010

Kvalita obrazu

• Charakteristiky technologie 3LCD:

• Vysoká sytost zobrazení v libovoln˘ch svûteln˘ch
podmínkách

• Zdokonalená ostrost

• Zv˘‰en˘ kontrast

• Pozoruhodné barvy

• Rozli‰ení 1280 x 720 pixelÛ x 3

Kvalita zvuku

• Virtual Dolby® Surround

• BBE VIVA Digital HD3D

Pfiipojení

• 2 x konektor HDMI ™, pfiipojení k PC, 1 x konektor pro
komponentní signály a 2 x konektor SCART

• Integrovan˘ tuner pro pfiíjem pozemního digitálního vysílání
(umoÏÀuje pfiíjem i analogového signálu)

• Náhradní v˘bojka XL-2400

• Antireflexní vrstva na displeji zpfiíjemÀující sledování obrazu

D I G I T A L  

50 "/127 cm

Dostupné
velikosti

KDF-50E2010
1184 x 827 x 408

Uvedené rozmûry 
‰ x v x h jsou 
v milimetrech
a nezahrnují
podstavec.

HD READY   3LCD
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X 40"-52"
1080 Full HD LCD televizory fiady X2000

Kvalita obrazu

• LCD panel 1920 x 1080 Full High Definition

• Technologie LIVE COLOUR CREATION – zobrazení aÏ o 30 %
více barev

• Technologie BRAVIA ENGINE EX poskytující zlep‰enou
hloubku, ãistotu a ostrost

• V˘konn˘ panel LCD:

• Extrémnû ‰irok˘ úhel sledování 178 ° – moÏnost sledování
prakticky odkudkoliv

• Krat‰í doby odezvy – plynulej‰í zobrazování sportovních
událostí a rychl˘ch akcí

• Kontrast zobrazovacího panelu LCD 1300 : 1 aÏ 1500 : 1 
(52 "), dále zvy‰ovan˘ na celkov˘ dynamick˘ rozsah
kontrastu 7000 : 1 zaruãující skvûlou ãistotu zobrazení

Kvalita zvuku

• Vestavûná originální technologie zdokonalení zvuku Virtual
Dolby® Surround Pro Logic II s BBE Digital

• Optick˘ v˘stup audio signálu

Pfiipojení 

• 2 x konektor HDMI™ (kompatibilní s 1080p), pfiipojení k PC, 
2 x konektor pro komponentní signály a 3 x konektor SCART

• Integrovan˘ tuner pro pfiíjem pozemního digitálního vysílání
(umoÏÀuje pfiíjem i analogového signálu)

• Elegantní design

• Ultratenk˘ – úspora místa, moÏnost upevnûní na 
zeì/kompatibilní s nástûnn˘mi drÏáky podle VESA

• Antireflexní vrstva zpfiíjemÀující sledování obrazu

Zdokonalte vzhled svého televizoru BRAVIA rámeãkem, jako Ïádn˘m jin˘m – jsou dostupné v ‰iroké ‰kále barev

Pacifická modrá Sienská hnûdá ·arlatová ãervená Sametová ãerná Arktická bílá

52 "/133 cm

46 "/117 cm

40 "/102 cm

KDL-40X2000
1111 x 657 x 121

Uvedené rozmûry 
‰ x v x h jsou 
v milimetrech
a nezahrnují
podstavec.

KDL-52X2000
1415 x 827 x 123

KDL-46X2000
1262 x 734 x 121

Dostupné
velikosti

HD READY   3LCD 1080 FULL HD LCD
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1080 FULL HD LCD HD READY   LCD

W 40"-46"
1080 Full HD LCD televizory fiady W2000

Kvalita obrazu

• Panel LCD 1920 x 1080 Full High Definition

• Technologie LIVE COLOUR CREATION – zobrazení aÏ o 30 % více
barev

• Technologie BRAVIA ENGINE poskytující zlep‰enou hloubku 
a ãistotu

• V˘konn˘ LCD panel:

• Extrémnû ‰irok˘ úhel sledování 178 ° – moÏnost sledování
prakticky odkudkoliv

• Krat‰í doby odezvy – plynulej‰í zobrazování sportovních událostí
a rychl˘ch akcí

• Kontrast zobrazovacího panelu LCD 1800 : 1, dále zvy‰ovan˘ na
celkov˘ dynamick˘ rozsah kontrastu 8000 : 1 zaruãující skvûlou
ãistotu zobrazení

Kvalita zvuku

• Vestavûná originální zvuková technologie SRS TruSurround XT
s  BBE Digital

• Optick˘ v˘stup audio signálu

Pfiipojení

• 2 x konektor HDMI™ (kompatibilní s 1080p), pfiipojení k PC, 
1 x konektor pro komponentní signály a 2 x konektor SCART

• Integrovan˘ tuner pro pfiíjem pozemního digitálního vysílání  
(umoÏÀuje pfiíjem i analogového signálu)

• Ultratenk˘ – úspora místa, moÏnost upevnûní na zeì/kompatibilní 
s nástûnn˘mi drÏáky podle VESA

• Univerzální otoãn˘ podstavec

46 "/117 cm

40 "/102 cm

Dostupné
velikosti

KDL-46W2000
1120 x 755 x 118

KDL-40W2000
988 x 665 x 105

Uvedené rozmûry 
‰ x v x h jsou
v milimetrech 

a nezahrnují podstavec.
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V 32"-46" 
HD Ready LCD televizory fiady V2000

Kvalita obrazu

• Technologie LIVE COLOUR CREATION – zobrazení aÏ o 30 %
více barev

• Technologie BRAVIA ENGINE – vynikající barvy a ãistota obrazu

• V˘konn˘ LCD panel:

• Extrémnû ‰irok˘ úhel sledování 178 ° – moÏnost sledování
prakticky odkudkoliv

• Krat‰í doby odezvy – plynulej‰í zobrazování sportovních
událostí a rychl˘ch akcí

• Kontrast zobrazovacího panelu LCD 1300 : 1 zaruãující skvûlou
ãistotu zobrazení

• Rozli‰ení WXGA (1366 x 768 pixelÛ)

Kvalita zvuku

• Vestavûná originální zvuková technologie SRS TruSurround XT
s BBE Digital

Pfiipojení

• 1 x konektor HDMI™, pfiipojení k PC, 
1 x konektor pro komponentní signály a 2 x konektor SCART

• Integrovan˘ tuner pro pfiíjem pozemního digitálního vysílání
(umoÏÀuje pfiíjem i analogového signálu)

• Ultratenk˘ – úspora místa, moÏnost upevnûní na zeì/kompatibilní
s nástûnn˘mi drÏáky podle VESA

• Univerzální otoãn˘ podstavec

46 "/117 cm

32 "/81 cm

40 "/102 cm

Dostupné
velikosti

KDL-46V2000/2500
1120 x 755 x 116

KDL-32V2000/2500
792 x 546 x 99

Uvedené rozmûry 
‰ x v x h jsou 
v milimetrech
a nezahrnují
podstavec.

KDL-40V2000/2500
988 x 664 x103

HD READY   LCD

Televizory modelové fiady V2500
Uvedení na trh: listopad 2006
Dal‰í funkce:

• 2 x konektor HDMI™

• Dynamick˘ rozsah kontrastu 6000 aÏ  7000:1

HD READY   LCD
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HD READY   LCD

S 20"-46" 
HD Ready LCD televizory fiady S20x0

Kvalita obrazu

• Technologie BRAVIA ENGINE – vynikající barvy a ãistota obrazu

• V˘konn˘ LCD panel – u modelÛ s úhlopfiíãkou vût‰í neÏ 32 ":

• Extrémnû ‰irok˘ úhel sledování 178 ° – sledování prakticky
odkudkoliv

• Krat‰í doby odezvy – plynulej‰í zobrazování sportovních
událostí a rychl˘ch akcí

• Kontrast zobrazovacího panelu LCD 1300 : 1 zaruãující skvûlou
ãistotu zobrazení

• Rozli‰ení WXGA (1366 x 768 pixelÛ)

Kvalita zvuku

• Vestavûná originální zvuková technologie SRS TruSurround XT 
s BBE Digital

Pfiipojení

• Konektor HDMI™, pfiipojení k PC, 1 x konektor pro komponentní
signály a 2 x konektor SCART

• Integrovan˘ tuner pro pfiíjem pozemního digitálního vysílání
(umoÏÀuje pfiíjem i analogového signálu)

• Ultratenk˘ – úspora místa, moÏnost upevnûní na zeì/kompatibilní 
s nástûnn˘mi drÏáky podle VESA

46 "/117 cm

40 "/120 cm

32 "/81 cm

26 "/66 cm

20 "/51 cm

Dostupné
velikosti

KDL-46S20XX/25
1120 x 755 x 116

KDL-40S20XX//25
988 x 664 x 103

KDL-32S20XX//25
792 x 546 x 99

KDL-26S2020
658 x 470 x 94

KDL-20S20
500 x 370 x 100

Uvedené rozmûry 
‰ x v x h jsou v milimetrech 

a nezahrnují podstavec.

MODEL BARVA VELIKOSTa

S2000 Stfiední ‰edá/stfiíbrná (dvû barvy) 20"- 46"

S2010 Antracitová/stfiíbrná (dvû barvy) 26"- 46"

S2020 Stfiíbrná 20"- 32"

S2030 âerná 20"- 46"

Barevné rozdíly mezi modely

HD READY   LCD

Modely fiady S s úhlopfiíãkou 20 " jsou vybaveny technologií modelové fiady U
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D I G I T A L  

U 26"-40" 
HD Ready LCD televizory fiady U2000

Kvalita obrazu

• V˘konn˘ jednoãipov˘ procesor videosignálu vycházející
z technologie BRAVIA ENGINE

• 3D hfiebenov˘ filtr jasové a barevné sloÏky

• Jasn˘, dobfie prokreslen˘ obraz v libovoln˘ch svûteln˘ch
podmínkách

• Rozli‰ení WXGA (1366 x 768 pixelÛ)

Kvalita zvuku

• Virtual Dolby® Surround

• BBE ViVA Digital HD3D

Pfiipojení

• Konektor HDMI™, pfiipojení k PC, 1 x konektor pro
komponentní signály a 2 x konektor SCART

• Integrovan˘ tuner pro pfiíjem pozemního digitálního vysílání
(umoÏÀuje pfiíjem i analogového signálu)

• Ultratenk˘ – úspora místa, moÏnost upevnûní na
zeì/kompatibilní s nástûnn˘mi drÏáky podle VESA

40 "/102 cm

32 "/81 cm

26 "/66 cm

Dostupné
velikosti

KDL-40U2000
988 x 653 x 128

KDL-32U2000
797 x 548 x 125

KDL-26U2000
663 x 472 x 128

Uvedené rozmûry
‰ x v x h jsou v milimetrech

a nezahrnují podstavec.
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V‰echny modely jsou vybaveny vestavûn˘m tunerem pro pfiíjem pozemního digitálního vysílání a vstupem pro pfiipojení poãítaãe.
U v‰ech modelÛ LCD je souãástí dodávky podstavec.

1080 FULL

Velikosti

70"

55"

50"

40"
46"

52" (¤íjen)

40"
46"

32"
40"
46"

32"  
40"
46"

20"
26"
32"
40"
46"

26"
32"
40"

Typ TV

SXRD

SXRD

3LCD

LCD

LCD

LCD

LCD

LCD

LCD

HD Ready

✔ 

✔

✔

✔

✔

✔ 

✔

✔ 

✔ 

Rozli‰ení

1920 x 1080
Full HD 

1920 x 1080
Full HD 

1280 x 720

1920 x 1080
Full HD

1920 x 1080
Full HD

1366 x 768

1366 x 768

1366 x 768

1366 x 768

Zdokonalení obrazu LIVE COLOUR
CREATION

Dynamick˘
rozsah kontrastu

✔

✔

–

✔

✔

✔

–

–

– 

Komponent

x2

x2

x1

x2

x1

x1

x1

x1

x1

Zásuvky
SCART

x3

x3

x2

x3

x2

x2

x2

x2

x2

Vstup
HDMI

x2

x2

x2

x2

x2

x2

x1

x1

x1

¤ady

R

A

E20xx

X

W

V2500

V2000

S20xx

U2000

(40"-46")

– 
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1080 FULL HD SXRD 1080 FULL HD SXRD 1080 FULL HD LCD 1080 FULL HD LCD HD READY   LCD HD READY   LCDHD READY   LCD HD READY   3LCD

mponent

x2

x2

x1

x2

x1

x1

x1

x1

x1

Zásuvky
SCART

x3

x3

x2

x3

x2

x2

x2

x2

x2

Rozmûry
(‰ x v x h mm)

1885 x 1154 x 611
(s reproduktory)

1714 x 1154 x 611
(bez reproduktorÛ)

1292 x 913 x 480

1184 x 827 x 408

1111 x 657 x 121
1262 x 734 x 121
1415 x 87 x 123

998 x 665 x 105
1120 x 755 x 118

792 x 546 x 99
988 x 664 x 103

1120 x 755 x 116

792 x 546 x 99
988 x 664 x 103

1120 x 755 x 116

500 x 370 x 100
658 x 470 x 94
792 x 546 x 99

988 x 664 x 103
1120 x 755 x 116

663 x 472 x 128
797 x 548 x 125
988 x 653 x 128

Nástûnn˘ drÏák

–

–

–

SU-WL51
SU-WL51
SU-WL51

SU-WL31
SU-WL51

SU-WL31
SU-WL51
SU-WL51

SU-WL31
SU-WL51
SU-WL51

– 
SU-WL31
SU-WL31
SU-WL51
SU-WL51

–

Pfiíkon (W)

285

210

175

205
249
290

185
225

145
180
249

145
180
249

65
100
125
180
249

105
160
180

TV podstavec

SU-RS51U

SU-RS11X

SU-RG11M

SU-FL61

–

–

–

–

–

Optick˘ audio
v˘stup

✔ 

✔ 

–

✔ 

✔

–

–

–

–

Dal‰í vlastnosti

Oddûlitelné reproduktory
dostupná v fiíjnu

Tenk˘ design

RÛzná barevná provedení

Barevné rámeãky

Dostupná v listopadu

–

RÛzná barevná provedení

– 

Hmotnost
(kg)

74 (vãetnû
reproduktorÛ)

39

29,5

35 
39,1
53,3

27,5
23

17
27
34

17
27
34

7
13 
17
27
34

11,8
15,6
23,5
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Sony Czech spol.s r.o.
V Parku 2309/6
148 00 Praha 4
Zákaznická linka: 222 864 199
E-mail: callcentre.czech@eu.sony.com
Web: www.sony.cz, www.sony.cz/bravia

Názvy „Sony“, „BRAVIA“, „PLAYSTATION®3“, „like.no.other“ a „SXRD™“ jsou ochranné známky spoleãnosti Sony Corporation, Japan. Názvy TruSurround XT, SRS a symbol (•) jsou ochranné známky spoleãnosti SRS Labs, Inc. BBE je registrovaná ochranná známka a produkt vyrábûn˘ na základû licence spoleãnosti
BBE Sound Inc. Název HDMI™, logo HDMI™ a High-Definition Multimedia Interface jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleãnosti HDMI™ Licensing LLC. Logo HD Ready je ochranná známka asociace EICTA. Názvy „Dolby“, „Pro Logic“ a symbol dvojitého D jsou registrované ochranné známky
spoleãnosti Dolby Laboratories. V‰echny ostatní ochranné známky jsou uznávány. Ve‰keré uvedené informace byly platné v dobû tisku, drobné zmûny produktÛ vycházející ze zásad zdokonalování v dÛsledku v˘voje nebo zmûn konstrukce, stanoven˘ch spoleãností, nemusí b˘t bezpodmíneãnû uvedeny v technick˘ch
specifikacích. V‰echny chyby a opomenutí vyhrazeny.
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