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Belaidžiu būdu 
tarpusavyje sujungti 
skaitmeniniai įrenginiai 
SU DLNA* technologija taip pat be laidų susijungia ir su BRAVIA televizoriais bei kitomis tarpusavyje 
integruotomis jūsų namų technologijomis.

Tad dabar galite visiškai nesunkiai peržiūrėti, persiųsti ar dalytis skaitmeninėmis fotografi jomis ir muzika 
per bet kurią jūsų namuose esančią sertifi kuotą įrangą, pavyzdžiui, VAIO® Blu-ray Disc™ asmeniniai 
kompiuteriai ar kita technologiškai suderinama vaizdo ir garso aparatūra.

Įsivaizduokite, DLNA aplinkoje būdami svetainėje galėsite kuo ramiausiai peržiūrėti nuotraukas savo 
BRAVIA televizoriuje, siųsdamiesi duomenis iš gretimame kambaryje esančio asmeninio kompiuterio.
Jei jūsų nuotraukos yra su geografi nėmis žymėmis, BRAVIA fotožemėlapis greta kiekvienos nuotraukos 
ekrane parodys tikslią geografi nę padėtį.

Visiškai nebūtina turėti didžiulį kambarį, kad galėtumėte mėgautis visais 
plačiaekranių BRAVIA televizorių teikiamais privalumais. Rinkdamiesi 
BRAVIA televizoriaus dydį, atskaitos tašku laikykite minimalų atstumą 
tarp televizoriaus ekrano ir tos vietos, iš kurios į jį žiūrėsite. Šio atstumo 

laikymasis užtikrins, kad matomi vaizdai neatrodytų nei per dideli, nei 
per maži. Didelė raiška ir mūsų išskirtinė technologija BRAVIA ENGINE 2 
labai pagerina vaizdo kokybę, tad dabar galite rinktis didesnį BRAVIA 
televizorių ir sėdėdami arčiau jo, mėgautis neregėtai dailiu ir tiksliu vaizdu.

Su 1080 eilučių skiriamąja geba, 1080p didelė raiška užtikrina aukščiausią vaizdo kokybę net ir labai dideliame ekrane. 
1080p didelė raiška kiekvieną vaizdo detalę daro tikrovišką ir gyvą.

Didesnis didelės raiškos BRAVIA 

Ekologiškas požiūris: SONY korporacijos 
įsipareigojimas aplinkai
SONY – pasaulinė kompanija, kuri puikiai suvokia 

savo atsakomybę aktyviai prisidėdama prie viso 

pasaulio gyvybiškai svarbių pastangų, siekiant mažinti 

nepageidautinus klimato pokyčius. Tai įrodo ir SONY 

partnerystė su pasaulinio gamtos apsaugos fondo WWF 

klimato gelbėtojų programa. Prisijungusi prie klimato 

gelbėtojų programos 2006-aisiais, SONY korporacija 

įsipareigojo savo padaliniuose, esančiuose visame 

pasaulyje, iki 2010 metų 7% sumažinti šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų išmetimą į atmosferą, palyginti su 2000 

metų duomenimis. SONY, planuodama pagrindines 

savo produktų linijas, nuolatos siekia būti efektyvaus 

energijos vartojimo lydere pasaulyje ir sumažinti savo verslo 

operacijų sukeliamą CO2 dujų išmetimą į atmosferą.

Gamtosaugos samprata... mūsų produktuose
Nors 76% SONY išmetamų CO2 dujų visame pasaulyje atsiranda televizorių 
gamybos metu, SONY radikaliai sumažino gaminamų skystųjų kristalų 
televizorių naudojamos energijos kiekį. Tiesą pasakius, naujausi skystųjų 
kristalų televizorių modeliai naudoja dvigubai mažiau energijos nei 
televizoriai su elektroniniais vamzdžiais. SONY korporacija gavo Europos 
Komisijos apdovanojimą už efektyvų Europos energijos panaudojimą ir 
2007 metų Europos vaizdo ir garso asociacijos (EISA) „žalio“ televizoriaus 
apdovanojimą. BRAVIA televizoriams gaminti, kur tik įmanoma, naudojamos 
perdirbtos medžiagos, kad mūsų produktų gamybos sukeliamas anglies 
dujų išmetimas į atmosferą dar labiau sumažėtų. Mes taip pat sumažinome 
BRAVIA skystųjų kristalų televizoriams pakuoti naudojamas medžiagas, kad 
kiekviename sunkvežimyje tilptų 8% daugiau televizorių.

SONY gamtosaugos faktas. Ar žinojote, kad...
visi BRAVIA televizorių stovai pagaminti iš perdirbtų jogurto indelių? *DLNA yra atviras standartas skirtas namų laikmenų tinklui.

BRAVIA serijos su DLNA: W4500, X4500, Z4500 BRAVIA Sync: visoms pramogoms 
– vienas nuotolinio valdymo 
pultas

Turėdami BRAVIA Sync, visus savo 
namų pramogų įrenginius galėsite 
valdyti spustelėję vieną mygtuką. 
BRAVIA Sync per HDMI jungtį perduoda 
valdymo informaciją kitiems su BRAVIA 
Sync suderinamiems įrenginiams. 
Pavyzdžiui, vieną nuotolinio valdymo 
pultą galite užprogramuoti taip, kad 
juo valdytumėte ir BRAVIA televizorių, ir 
Blu-ray leistuvą, ir BRAVIA kino sistemą. 
Taip pat galite aktyvuoti vienu mygtuko 
spustelėjimu valdomą visos sistemos 
įjungimo ir išjungimo funkciją.

Vienas pultas. Visos pramogos.

Belaidžio didelės raiškos 
vaizdo kokybė

SONY ES dizaino centras BRAVIA EX1 modelį kūrė specialiai Europos rinkai, tad šiame televizoriuje puikiai 
dera pasaulyje ligi šiol neregėta technologinė naujovė ir išskirtinis išorinis patrauklumas. Šio televizoriaus 
ekranas toks plonas, kad prašyte prašosi kabinamas ant sienos, naudojant specialiai šiam tikslui sukurtą 
atskirai parduodamą reguliuojamą laikiklį (SU-WL700), kurio matmuo į gylį tėra vos 2 cm. Pagrindiniais 
šio televizoriaus dizaino akcentais sąmoningai pasirinkti įrėmintą paveikslą primenanti jo išvaizda ir 
elegantiški sidabro arba juodos spalvos rėmeliai (apvadai), o 40, 46 arba 52 colių EX1 modelio 
ekrano įstrižainės leidžia šį televizorių priderinti prie bet kokio namų interjero. Kad ir kaip BRAVIA EX1 
būtų žiūrimas, jis visuomet turės vieną pranašumą prieš paprastą televizorių – neįtikėtai greitą belaidį 
ryšį tarp ekrano ir signalo imtuvo, kuris tampa įmanomas dėl BRAVIA 1080 Wireless technologijos. Šioje 
sistemos dalyje yra trys HDMI jungtys, kuriomis televizorius gali būti prijungtas prie tokios sudėtingos namų 
pramogų sistemos kaip BRAVIA Theatre HTP-BD3IS, nepravedant nė vieno signalą teikiančio laido, kurių 
paprastam televizoriui ne retai prireiktų ir trijų. Belaidis ryšys toks spartus, kad didelės raiškos signalą 
perduoda realiu laiku, netgi per sienas, tobulai išsaugodamas vaizdo kokybę.

BRAVIA EX1 – pirmasis televizorius pasaulyje su įrėmintu skystųjų kristalų ekranu, į 

kurį integruota ir belaidė didelės raiškos prijungimo galimybė. Šis modelis – puikus 

baigiamasis 2008 metų SONY televizorių su skystųjų kristalų ekranais serijos akcentas.

Mažiau laidų 
– daugiau 
pramogų, 
džiaugiantis 
plonu BRAVIA EX1 
ekranu

BRAVIA televizorių serija su BRAVIA Sync: V4500, W4000, E4000, W4500, Z4500, X4500

Vaizdo kokybės gerinimo technologijos

Absoliučiai visuose BRAVIA televizorių modeliuose naudojamos vaizdo 
kokybės gerinimo technologijos, kurios garantuoja, kad televizoriaus 
ekrane atkurtas vaizdas bus tobulas. 

Gyvai ir su visomis spalvomis

Neseniai sukurta BRAVIA Engine 2 technologija garantuoja neprilygstamą 
vaizdo sodrumą ir aiškumą. Modeliai su šia technologija gali pasigirti 
64 kartus didesniu spalvų ekrane skaičiumi nei modeliai su kitais signalo 
apdorojimo mechanizmais. Tai reiškia, kad tokių televizorių atkuriamas 
vaizdas gerokai priartėja prie subtilių tikrovės pustonių. Pažangios BRAVIA 
Engine 2 signalo apdorojimo technologijos pateikia objektus taip aiškiai, 
kad matoma kiekviena jų detalė, sumažinamas vaizdo triukšmas ir 
atkuriamas pats tikroviškiausias vaizdas, koks tik įmanomas.
BRAVIA Engine 2 derinama su kitomis mūsų patentuotomis spalvų 
perteikimo technologijomis, kad televizoriaus ekrane vaizdas būtų kuo 
spalvingesnis. Live Colour Creation technologija tikroviškai atkuria spalvas ir 
netgi natūralius odos atspalvius. 

10 bitų ekrano plokštė užtikrina tolygią spalvų gradaciją 

Net keli BRAVIA televizorių modeliai turi pačios naujausios 10 bitų 
technologijos skystųjų kristalų ekrano plokštę, kuri gerokai pranoksta 
8 bitų plokščių parametrus ir kuria naują sklandžios ir natūralios spalvų 
gradacijos standartą. Visos SONY skystųjų kristalų plokštės pasižymi 
dideliu dinaminiu kontrastu ir 178° žiūros kampu. Suderinta su išskirtiniu 
„plataus spalvų spektro“ foniniu apšvietimu (WCG-CCFL), mūsų naujoji 
10 bitų ekrano plokštė neįtikėtinai kokybiškai atkuria spalvų gradacijas 
30% platesniame diapazone. Taip jums garantuojamas nuostabiai 
tikroviškas vaizdas su neįtikėtinai sklandžiais perėjimais tarp šviesių ir 
tamsių spalvos pustonių.

BRAVIA – vaizdai kaip niekur kitur Išsirinkite tinkamą BRAVIA 
televizorių

Kiekviena akimirka 
visiškai aiškiai

Planuodami fi lmavimo eigą režisieriai praleidžia ne vieną valandą ar netgi dieną, nes nori nuodugniai 

apgalvoti kiekvieną minutę ir tiksliai perteikti savo viziją. Nepraraskite galimybės pasidžiaugti šiomis kruopščiai 

apgalvotomis detalėmis žiūrėdami į jas pačios aukščiausios kokybės ekrane. SONY sukurta Motionfl ow 

technologija jums leis patirti tokią fi lmo tikrovę, kokią ir buvo sumanęs pats režisierius, visiškai aiškiai matant 

kiekvieną kadro detalę.

Platus pasirinkimas. 
Nepriekaištinga kokybė. 
Įkvepianti vizija. 
Didesnės galimybės.

Visų laikų geriausias didelės raiškos aiškumas su pirmąja 
pasaulyje BRAVIA Motionfl ow 200 Hz sistema – Z4500

Naudojant sudėtingus algoritmus, į Z4500 modelį įdiegta Motionfl ow 
200 Hz sistema kiekvienam originaliam kadrui apskaičiuoja po tris 
papildomus kadrus, taip padidindama kadrų kaitos greitį nuo 50 iki 200 
kadrų per sekundę. Šio parametro padidinimo rezultatas – sklandesnis 
ir aiškesnis judesio atkūrimas skystųjų kristalų televizoriuje. Papildoma 
vaizdo kokybės tobulinimo technologija IB Reduction (vaizdo liejimosi 
sumažinimas) padidina galutinio vaizdo tikslumą kadras po kadro 
gerindama originalą, kol šį pradeda apdoroti Motionfl ow 200 Hz 
sistema. Motionfl ow 200 Hz jums suteikia galimybę taip tiksliai pamatyti 
visas suplanuotas kadro detales, kaip jas sumanė režisierius ir stebėti 

visiškai sklandų judesį sporto, tarkim, futbolo varžybų metu, taip 
kurdama naują vaizdo kokybės ir malonumo standartą.
Nenuginčijamas BRAVIA Z4500 vaizdo kokybės pranašumas tiesiogiai 
susijęs su BRAVIA kokybės esme – BRAVIA Engine 2. Ši nauja visuotinai 
pripažinto SONY signalo apdorojimo mechanizmo versija paremta 
patentuotomis technologijomis, kad kadras po kadro kiekvieną 
akimirką patobulintų vaizdą. BRAVIA Engine 2 dar tikroviškiau atkuria 
juodą spalvą, įspūdingai tikroviškai perteikia rodomų objektų sodrumą 
ir detales, pašalina dėmes ir vaizdo „triukšmą“ bei perteikia visiems 
BRAVIA prekės ženklo produktams būdingą gyvybingą spalvų gamą. 
Vaizdo kokybei labai svarbus ir kontrastas. Tad BRAVIA Engine 2 
veiklą galutinai užbaigia labai aukštas ekrano dinaminio kontrasto 
koefi cientas 80000:1.

Mažai vibracijos

Kadras 0/200 Kadras 1/200 Kadras 2/200 Kadras 3/200 Kadras 4/200

Vaizdo susiliejimas sumažinamas 
dar labiau, originalių kadrų pagrin-
du sukuriant dar tris naujus kadrus.

Kadras 0/100 Kadras 1/100 Kadras 2/100

Vaizdo susiliejimas sumažinamas, 
originalių kadrų pagrindu sukuriant 
dar vieną papildomą kadrą.

Mažai vibracijos

Vibracija

Kadras 0/50 Kadras 1/50

Vaizdas susilieja, nes susidaro 
didelis skirtumas tarp pirmo ir 
antro kadro.

Originalas 
(50 kadrų per 

sekundę)

Šį rudenį SONY ir vėl pateiks gausybę naujų technologijų, kurios visų pirma pasieks vartotojus Europoje. 

Europa – pagrindinė BRAVIA produktų rinka, ir SONY korporacija yra užsibrėžusi, kad BRAVIA televizoriai būtų 

pirmaujantys skystųjų kristalų televizoriai rinkoje. Korporacija  užtikrina, kad pirkdami šiuos televizorius, 

vartotojai gaus pačią geriausią vaizdo kokybę, technologinį novatoriškumą ir produkto dizainą. SONY BRAVIA 

yra ploniausi pasaulyje televizoriai, pasižymintys sparčiausia kadrų kaita ir kviečiantys į tokį televizijos pasaulį, 

kurio neįmanoma rasti niekur kitur.

8 bitų ekrano plokštė

8 bitų skystųjų kristalų plokštė 
leidžia labai akivaizdžiai pereiti nuo 

vieno spalvos tono prie kito, todėl visi 
perėjimai tarp šviesių ir tamsių 

televizoriaus ekrano plotų tampa 
akivaizdžiai netolygūs. Negana to, 
įprastinė 8 bitų ekrano plokštė be 
„plataus spalvų spektro“ foninio 

apšvietimo negali atkurti visų
spektro spalvų.

Live Colour Creation + 8 bitai

„Plataus spalvų spektro“ foninis 
apšvietimas padeda 8 bitų plokštei 

atkurti visas spektro spalvas ir 
tikroviškiau pateikti spalvų gamą. Bet 
net ir su išplėstu spalvų spektru 8 bitų 
ekrano plokštė spalvas graduoja toli 

gražu ne taip sklandžiai, kaip tai daro 
10 bitų plokštė.

Live Colour Creation + 10 bitų

BRAVIA 10 bitų ekrano plokštė garantuoja 
pačios aukščiausios kokybės spalvų atkūrimo 
technologiją – WCG-CCFL foninį apšvietimą 
suderintą su 10 bitų skystųjų kristalų plokštės 

spalvų gradacijomis. 10 bitų ekranas užtikrina 
sklandesnį ir tikroviškesnį perėjimą nuo tamsos 

prie šviesos visoje spalvų gamoje.

Aukštos kokybės pramogas garantuojantys 
modeliai už prieinamą kainą

Modeliai: 
KDL-26V4500
KDL-32V4500
KDL-37V4500

V4500

Itin ploni, itin stilingi plokščiaekraniai modeliai

Modeliai: 
KDL-40EX1 juodas arba sidabrinis
KDL-46EX1 juodas arba sidabrinis
KDL-52EX1 juodas arba sidabrinis

EX1

Didelės raiškos modeliai, aiškiai atkuriantys judesį

Modeliai: 
KDL-40Z4500 (didelė raiška)
KDL-46Z4500 (didelė raiška)
KDL-52Z4500 (didelė raiška)

Z4500

Tobuli pasirinkimai nusimanantiems žiūrovams

Modeliai: 
KDL-40X4500 (didelė raiška)
KDL-46X4500 (didelė raiška)
KDL-55X4500 (didelė raiška)

X4500

Gražūs kaip paveikslėliai

Modeliai: 
KDL-26E4000 (WXGA)
KDL-32E4000 (didelė raiška)
KDL-40E4000 (didelė raiška)

E4000

Tobula kainos ir kokybės dermė

Modeliai: 
KDL-40V4000 (didelė raiška)
KDL-46V4000 (didelė raiška)
KDL-52V4000 (didelė raiška)

V4000

Modeliai: 
KDL-40W4000 (didelė raiška)
KDL-46W4000 (didelė raiška)
KDL-52W4000 (didelė raiška)

W4000

Didelė raiška akinamame 100 Hz šlovės spindesyje

Modeliai: 
KDL-40W4500 (didelė raiška)
KDL-46W4500 (didelė raiška)
KDL-52W4500 (didelė raiška)

W4500

Nepakartojama didelės raiškos vaizdo patirtis

Sukurtas kadrasSukurtas kadras Sukurtas kadras

Sukurtas kadras

BRAVIA produktų serija su 200 Hz sistema – Z4500BRAVIA produktų serija su 100 Hz sistema : EX1, W4500, X4500

BRAVIA televizorių serija su 1080 belaide prisijungimo galimybe – EX1

Sony BRAVIA - mògaukitòs 
skaitmenine televizija jau ‰iandien!
Naujos kartos Sony BRAVIA skyst˜j˜ kristal˜ televizoriai su integruotu skaitmeniniu MPEG-4 imtuvu yra pilnai suderinami 

su skaitmeninòs antÏeminòs televizijos transliacijomis Lietuvoje. Tereikia prie televizoriaus prijungti paprasãiausià 

kambarin´ arba lauko antenà, parinkti skaitmenini˜ kanal˜ paie‰kà ir mògautis 14* nemokam˜ kanal˜. 

Kaip matyti skaitmenin´ televizijà, per SONY BRAVIA televizori˜  tik su antÏeminòs televizijos antena?

Jei esate sudar´ sutart∞ su antÏeminòs skaitmeninòs televizijos 
tiekòju, teiraukitòs abonento kortelòs ir papildomai transliuojam˜ 
program˜ sàra‰o**. 
Jei esate sudar´ sutart∞ su kabelinòs televizijos tiekòju, galite 
naudotis ne tik ∞prastinòmis paslaugomis, bet Ïiròti skaitmenin´ 
televizijà, nes visi naujausi SONY BRAVIA televizoriai turi integruotus 
skaitmeninòs antÏeminòs (DVB-T) ir kabelinòs (DVB-C) televizijos 
imtuvus bei atitinkamus signalo dekoderius (MPEG-2 arba MPEG-4).

Kà turòtumòte Ïinoti?
Santrumpa DVB-T apibdina skaitmeninòs antÏeminiu bdu 
transliuojamos televizijos imtuvà, kuris antenos pagalba priima i‰ 
televizijos bok‰to oru siunãiamus skaitmeninòs televizijos signalus. 
Perduodamo signalo kokyb´ gali ∞takoti oro sàlygos ir teritoriniai 
ypatumai. Lietuvoje skaitmeninò antÏeminò televizija transliuojama 
MPEG-4 signalu. ·iuo metu antÏeminòs skaitmeninòs televizijos 
signalai dengia ~80% Lietuvos teritorijos*.
Santrumpa DVB-C apibdina skaitmeninòs kabeliniais tinklais 
transliuojamos televizijos imtuvà, kuris priima kabeliu perduodamus 
skaitmeninòs televizijos signalus. Kabelinòs televizijos sistemose 
naudojami MPEG-2 arba MPEG-4 signalai, uÏtikrinama auk‰ta 
vaizdo ir garso kokybò.

Kaip nustatyti televizori˜ skaitmeninòs televizijos kanalui?
1. Øjunkite televizori˜; 2. I‰sirinkite jums priimtinà kalbà; 3. 
Pasirinkdami ‰al∞ spauskite brk‰n∞ (”—“); 4. Pasirinkite skaitmeninius 
nustatymus (Digital Set –up); 5. Atsiradus klausimui ar norite pradòti 
automatin´ skaitmenini˜ kanal˜ paie‰kà (Do you want to start 
auto tuning?) spauskite mygtukà ”taip“ (yes); 6. Noròdami Ïiròti 
antÏemin´ skaitmenin´ televizijà atsiradus pasirinkimui (Please 
choose your TV connection) spauskite mygtukà ”antena“, 
televizorius pradòs skaitmenini˜ kanal˜ paie‰kà; 7. Baigus kanal˜ 
paie‰kà spauskite ”Meniu“ ir mògaukitòs skaitmenine televizija

Jei turite klausim˜, ra‰ykite elektronin∞ lai‰kà adresu cic@sony.lt arba skambinkite telefonu +370 37 33 86 55. Daugiau informacijos apie Sony BRAVIA 
televizorius ie‰kokite www.bravia.lt

*Transliuojam˜ kanal˜ skaiãius priklauso nuo skaitmeninòs televizijos tiekòjo (Vilniaus, 
Kauno, Klaipòdos, ·iauli˜, PanevòÏio, BirÏ˜ miestuose ir rajonuose, iki 
70 km atstumu nuo si˜stuvo). Daugiau informacijos rasite internete puslapyje www.rrt.lt
** Daugiau informacijos apie koduotos antÏeminòs televizijos Ïiròjimo galimybes 
skaitykite internete puslapyje www.bravia.lt

Øsidòmòkite!
2012 metais analoginòs televizijos transliacijos bus nutrauktos visoje Lietuvos teritorijoje. Pasielgsite i‰mintingai ∞sigij´ SONY BRAVIA televizori˜ 
dabar, nes pasiruo‰ite skaitmeninòs televizijos erai, ir jums nereikòs i‰laidauti perkant papildomà special˜ imtuvà/priedòl∞. 
·is imtuvas jau dabar yra SONY BRAVIA televizoriuose! 

Sony BRAVIA televizori˜ modeliai su integruotu MPEG-4 imtuvu (1 pav.)

V4500; V4710; V4730; E4000; EX1; W4000; W4220; W4230; W4500; 
X4500; Z4500
Patikrinkite, ar tikrai esate skaitmeninòs televizijos transliavimo 
zonoje. Tikslià informacijà rasite internete www.rrt.lt
Prijunkite antÏemin´ antenà ir nustatykite televizori˜ kaip paai‰kinta 
Ïemiau.

Îiròkite 14* nemokam˜ skaitmeninòs antÏeminòs televizijos kanal˜.

U4000; S4000; V4000;

Patikrinkite, ar tikrai esate skaitmeninòs televizijos transliavimo zonoje 
Tikslià informacijà rasite internete www.rrt.lt

Elektronikos preki˜ parduotuvòje ∞sigykite CONAX modul∞ su 
integruotu transkoderiu (MPEG-4/MPEG-2).

Prijunkite antÏemin´ antenà ir nustatykite televizori˜ kaip paai‰kinta 
Ïemiau.

Îiròkite 14* nemokam˜ skaitmeninòs antÏeminòs televizijos kanal˜.

Sony BRAVIA televizori˜� modeliai su integruotu MPEG-2 imtuvu (2 pav.)

Televizijos bokštas: 1 pav.2 pav.

Be BRAVIA Engine 2

Su BRAVIA Engine 2
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Belaidžiu būdu 
tarpusavyje sujungti 
skaitmeniniai įrenginiai 
SU DLNA* technologija taip pat be laidų susijungia ir su BRAVIA televizoriais bei kitomis tarpusavyje 
integruotomis jūsų namų technologijomis.

Tad dabar galite visiškai nesunkiai peržiūrėti, persiųsti ar dalytis skaitmeninėmis fotografi jomis ir muzika 
per bet kurią jūsų namuose esančią sertifi kuotą įrangą, pavyzdžiui, VAIO® Blu-ray Disc™ asmeniniai 
kompiuteriai ar kita technologiškai suderinama vaizdo ir garso aparatūra.

Įsivaizduokite, DLNA aplinkoje būdami svetainėje galėsite kuo ramiausiai peržiūrėti nuotraukas savo 
BRAVIA televizoriuje, siųsdamiesi duomenis iš gretimame kambaryje esančio asmeninio kompiuterio.
Jei jūsų nuotraukos yra su geografi nėmis žymėmis, BRAVIA fotožemėlapis greta kiekvienos nuotraukos 
ekrane parodys tikslią geografi nę padėtį.

Visiškai nebūtina turėti didžiulį kambarį, kad galėtumėte mėgautis visais 
plačiaekranių BRAVIA televizorių teikiamais privalumais. Rinkdamiesi 
BRAVIA televizoriaus dydį, atskaitos tašku laikykite minimalų atstumą 
tarp televizoriaus ekrano ir tos vietos, iš kurios į jį žiūrėsite. Šio atstumo 

laikymasis užtikrins, kad matomi vaizdai neatrodytų nei per dideli, nei 
per maži. Didelė raiška ir mūsų išskirtinė technologija BRAVIA ENGINE 2 
labai pagerina vaizdo kokybę, tad dabar galite rinktis didesnį BRAVIA 
televizorių ir sėdėdami arčiau jo, mėgautis neregėtai dailiu ir tiksliu vaizdu.

Su 1080 eilučių skiriamąja geba, 1080p didelė raiška užtikrina aukščiausią vaizdo kokybę net ir labai dideliame ekrane. 
1080p didelė raiška kiekvieną vaizdo detalę daro tikrovišką ir gyvą.

Didesnis didelės raiškos BRAVIA 

Ekologiškas požiūris: SONY korporacijos 
įsipareigojimas aplinkai
SONY – pasaulinė kompanija, kuri puikiai suvokia 

savo atsakomybę aktyviai prisidėdama prie viso 

pasaulio gyvybiškai svarbių pastangų, siekiant mažinti 

nepageidautinus klimato pokyčius. Tai įrodo ir SONY 

partnerystė su pasaulinio gamtos apsaugos fondo WWF 

klimato gelbėtojų programa. Prisijungusi prie klimato 

gelbėtojų programos 2006-aisiais, SONY korporacija 

įsipareigojo savo padaliniuose, esančiuose visame 

pasaulyje, iki 2010 metų 7% sumažinti šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų išmetimą į atmosferą, palyginti su 2000 

metų duomenimis. SONY, planuodama pagrindines 

savo produktų linijas, nuolatos siekia būti efektyvaus 

energijos vartojimo lydere pasaulyje ir sumažinti savo verslo 

operacijų sukeliamą CO2 dujų išmetimą į atmosferą.

Gamtosaugos samprata... mūsų produktuose
Nors 76% SONY išmetamų CO2 dujų visame pasaulyje atsiranda televizorių 
gamybos metu, SONY radikaliai sumažino gaminamų skystųjų kristalų 
televizorių naudojamos energijos kiekį. Tiesą pasakius, naujausi skystųjų 
kristalų televizorių modeliai naudoja dvigubai mažiau energijos nei 
televizoriai su elektroniniais vamzdžiais. SONY korporacija gavo Europos 
Komisijos apdovanojimą už efektyvų Europos energijos panaudojimą ir 
2007 metų Europos vaizdo ir garso asociacijos (EISA) „žalio“ televizoriaus 
apdovanojimą. BRAVIA televizoriams gaminti, kur tik įmanoma, naudojamos 
perdirbtos medžiagos, kad mūsų produktų gamybos sukeliamas anglies 
dujų išmetimas į atmosferą dar labiau sumažėtų. Mes taip pat sumažinome 
BRAVIA skystųjų kristalų televizoriams pakuoti naudojamas medžiagas, kad 
kiekviename sunkvežimyje tilptų 8% daugiau televizorių.

SONY gamtosaugos faktas. Ar žinojote, kad...
visi BRAVIA televizorių stovai pagaminti iš perdirbtų jogurto indelių? *DLNA yra atviras standartas skirtas namų laikmenų tinklui.

BRAVIA serijos su DLNA: W4500, X4500, Z4500

BRAVIA Sync: visoms pramogoms 
– vienas nuotolinio valdymo 
pultas Turėdami BRAVIA Sync, visus savo 

namų pramogų įrenginius galėsite 
valdyti spustelėję vieną mygtuką. 
BRAVIA Sync per HDMI jungtį perduoda 
valdymo informaciją kitiems su BRAVIA 
Sync suderinamiems įrenginiams. 
Pavyzdžiui, vieną nuotolinio valdymo 
pultą galite užprogramuoti taip, kad 
juo valdytumėte ir BRAVIA televizorių, ir 
Blu-ray leistuvą, ir BRAVIA kino sistemą. 
Taip pat galite aktyvuoti vienu mygtuko 
spustelėjimu valdomą visos sistemos 
įjungimo ir išjungimo funkciją.

Vienas pultas. Visos pramogos.

Belaidžio didelės raiškos 
vaizdo kokybė

SONY ES dizaino centras BRAVIA EX1 modelį kūrė specialiai Europos rinkai, tad šiame televizoriuje puikiai 
dera pasaulyje ligi šiol neregėta technologinė naujovė ir išskirtinis išorinis patrauklumas. Šio televizoriaus 
ekranas toks plonas, kad prašyte prašosi kabinamas ant sienos, naudojant specialiai šiam tikslui sukurtą 
atskirai parduodamą reguliuojamą laikiklį (SU-WL700), kurio matmuo į gylį tėra vos 2 cm. Pagrindiniais 
šio televizoriaus dizaino akcentais sąmoningai pasirinkti įrėmintą paveikslą primenanti jo išvaizda ir 
elegantiški sidabro arba juodos spalvos rėmeliai (apvadai), o 40, 46 arba 52 colių EX1 modelio 
ekrano įstrižainės leidžia šį televizorių priderinti prie bet kokio namų interjero. Kad ir kaip BRAVIA EX1 
būtų žiūrimas, jis visuomet turės vieną pranašumą prieš paprastą televizorių – neįtikėtai greitą belaidį 
ryšį tarp ekrano ir signalo imtuvo, kuris tampa įmanomas dėl BRAVIA 1080 Wireless technologijos. Šioje 
sistemos dalyje yra trys HDMI jungtys, kuriomis televizorius gali būti prijungtas prie tokios sudėtingos namų 
pramogų sistemos kaip BRAVIA Theatre HTP-BD3IS, nepravedant nė vieno signalą teikiančio laido, kurių 
paprastam televizoriui ne retai prireiktų ir trijų. Belaidis ryšys toks spartus, kad didelės raiškos signalą 
perduoda realiu laiku, netgi per sienas, tobulai išsaugodamas vaizdo kokybę.

BRAVIA EX1 – pirmasis televizorius pasaulyje su įrėmintu skystųjų kristalų ekranu, į 

kurį integruota ir belaidė didelės raiškos prijungimo galimybė. Šis modelis – puikus 

baigiamasis 2008 metų SONY televizorių su skystųjų kristalų ekranais serijos akcentas.

Mažiau laidų 
– daugiau 
pramogų, 
džiaugiantis 
plonu BRAVIA EX1 
ekranu

BRAVIA televizorių serija su BRAVIA Sync: V4500, W4000, E4000, W4500, Z4500, X4500

Vaizdo kokybės gerinimo technologijos

Absoliučiai visuose BRAVIA televizorių modeliuose naudojamos vaizdo 
kokybės gerinimo technologijos, kurios garantuoja, kad televizoriaus 
ekrane atkurtas vaizdas bus tobulas. 

Gyvai ir su visomis spalvomis

Neseniai sukurta BRAVIA Engine 2 technologija garantuoja neprilygstamą 
vaizdo sodrumą ir aiškumą. Modeliai su šia technologija gali pasigirti 
64 kartus didesniu spalvų ekrane skaičiumi nei modeliai su kitais signalo 
apdorojimo mechanizmais. Tai reiškia, kad tokių televizorių atkuriamas 
vaizdas gerokai priartėja prie subtilių tikrovės pustonių. Pažangios BRAVIA 
Engine 2 signalo apdorojimo technologijos pateikia objektus taip aiškiai, 
kad matoma kiekviena jų detalė, sumažinamas vaizdo triukšmas ir 
atkuriamas pats tikroviškiausias vaizdas, koks tik įmanomas.
BRAVIA Engine 2 derinama su kitomis mūsų patentuotomis spalvų 
perteikimo technologijomis, kad televizoriaus ekrane vaizdas būtų kuo 
spalvingesnis. Live Colour Creation technologija tikroviškai atkuria spalvas ir 
netgi natūralius odos atspalvius. 

10 bitų ekrano plokštė užtikrina tolygią spalvų gradaciją 

Net keli BRAVIA televizorių modeliai turi pačios naujausios 10 bitų 
technologijos skystųjų kristalų ekrano plokštę, kuri gerokai pranoksta 
8 bitų plokščių parametrus ir kuria naują sklandžios ir natūralios spalvų 
gradacijos standartą. Visos SONY skystųjų kristalų plokštės pasižymi 
dideliu dinaminiu kontrastu ir 178° žiūros kampu. Suderinta su išskirtiniu 
„plataus spalvų spektro“ foniniu apšvietimu (WCG-CCFL), mūsų naujoji 
10 bitų ekrano plokštė neįtikėtinai kokybiškai atkuria spalvų gradacijas 
30% platesniame diapazone. Taip jums garantuojamas nuostabiai 
tikroviškas vaizdas su neįtikėtinai sklandžiais perėjimais tarp šviesių ir 
tamsių spalvos pustonių.

BRAVIA – vaizdai kaip niekur kiturIšsirinkite tinkamą BRAVIA 
televizorių

Kiekviena akimirka 
visiškai aiškiai

Planuodami fi lmavimo eigą režisieriai praleidžia ne vieną valandą ar netgi dieną, nes nori nuodugniai 

apgalvoti kiekvieną minutę ir tiksliai perteikti savo viziją. Nepraraskite galimybės pasidžiaugti šiomis kruopščiai 

apgalvotomis detalėmis žiūrėdami į jas pačios aukščiausios kokybės ekrane. SONY sukurta Motionfl ow 

technologija jums leis patirti tokią fi lmo tikrovę, kokią ir buvo sumanęs pats režisierius, visiškai aiškiai matant 

kiekvieną kadro detalę.

Platus pasirinkimas. 
Nepriekaištinga kokybė. 
Įkvepianti vizija. 
Didesnės galimybės.

Visų laikų geriausias didelės raiškos aiškumas su pirmąja 
pasaulyje BRAVIA Motionfl ow 200 Hz sistema – Z4500

Naudojant sudėtingus algoritmus, į Z4500 modelį įdiegta Motionfl ow 
200 Hz sistema kiekvienam originaliam kadrui apskaičiuoja po tris 
papildomus kadrus, taip padidindama kadrų kaitos greitį nuo 50 iki 200 
kadrų per sekundę. Šio parametro padidinimo rezultatas – sklandesnis 
ir aiškesnis judesio atkūrimas skystųjų kristalų televizoriuje. Papildoma 
vaizdo kokybės tobulinimo technologija IB Reduction (vaizdo liejimosi 
sumažinimas) padidina galutinio vaizdo tikslumą kadras po kadro 
gerindama originalą, kol šį pradeda apdoroti Motionfl ow 200 Hz 
sistema. Motionfl ow 200 Hz jums suteikia galimybę taip tiksliai pamatyti 
visas suplanuotas kadro detales, kaip jas sumanė režisierius ir stebėti 

visiškai sklandų judesį sporto, tarkim, futbolo varžybų metu, taip 
kurdama naują vaizdo kokybės ir malonumo standartą.
Nenuginčijamas BRAVIA Z4500 vaizdo kokybės pranašumas tiesiogiai 
susijęs su BRAVIA kokybės esme – BRAVIA Engine 2. Ši nauja visuotinai 
pripažinto SONY signalo apdorojimo mechanizmo versija paremta 
patentuotomis technologijomis, kad kadras po kadro kiekvieną 
akimirką patobulintų vaizdą. BRAVIA Engine 2 dar tikroviškiau atkuria 
juodą spalvą, įspūdingai tikroviškai perteikia rodomų objektų sodrumą 
ir detales, pašalina dėmes ir vaizdo „triukšmą“ bei perteikia visiems 
BRAVIA prekės ženklo produktams būdingą gyvybingą spalvų gamą. 
Vaizdo kokybei labai svarbus ir kontrastas. Tad BRAVIA Engine 2 
veiklą galutinai užbaigia labai aukštas ekrano dinaminio kontrasto 
koefi cientas 80000:1.

Mažai vibracijos

Kadras 0/200 Kadras 1/200Kadras 2/200Kadras 3/200Kadras 4/200

Vaizdo susiliejimas sumažinamas 
dar labiau, originalių kadrų pagrin-
du sukuriant dar tris naujus kadrus.

Kadras 0/100Kadras 1/100Kadras 2/100

Vaizdo susiliejimas sumažinamas, 
originalių kadrų pagrindu sukuriant 
dar vieną papildomą kadrą.

Mažai vibracijos

Vibracija

Kadras 0/50Kadras 1/50

Vaizdas susilieja, nes susidaro 
didelis skirtumas tarp pirmo ir 
antro kadro.

Originalas 
(50 kadrų per 

sekundę)

Šį rudenį SONY ir vėl pateiks gausybę naujų technologijų, kurios visų pirma pasieks vartotojus Europoje. 

Europa – pagrindinė BRAVIA produktų rinka, ir SONY korporacija yra užsibrėžusi, kad BRAVIA televizoriai būtų 

pirmaujantys skystųjų kristalų televizoriai rinkoje. Korporacija  užtikrina, kad pirkdami šiuos televizorius, 

vartotojai gaus pačią geriausią vaizdo kokybę, technologinį novatoriškumą ir produkto dizainą. SONY BRAVIA 

yra ploniausi pasaulyje televizoriai, pasižymintys sparčiausia kadrų kaita ir kviečiantys į tokį televizijos pasaulį, 

kurio neįmanoma rasti niekur kitur.

8 bitų ekrano plokštė

8 bitų skystųjų kristalų plokštė 
leidžia labai akivaizdžiai pereiti nuo 

vieno spalvos tono prie kito, todėl visi 
perėjimai tarp šviesių ir tamsių 

televizoriaus ekrano plotų tampa 
akivaizdžiai netolygūs. Negana to, 
įprastinė 8 bitų ekrano plokštė be 
„plataus spalvų spektro“ foninio 

apšvietimo negali atkurti visų
spektro spalvų.

Live Colour Creation + 8 bitai

„Plataus spalvų spektro“ foninis 
apšvietimas padeda 8 bitų plokštei 

atkurti visas spektro spalvas ir 
tikroviškiau pateikti spalvų gamą. Bet 
net ir su išplėstu spalvų spektru 8 bitų 
ekrano plokštė spalvas graduoja toli 

gražu ne taip sklandžiai, kaip tai daro 
10 bitų plokštė.

Live Colour Creation + 10 bitų

BRAVIA 10 bitų ekrano plokštė garantuoja 
pačios aukščiausios kokybės spalvų atkūrimo 
technologiją – WCG-CCFL foninį apšvietimą 
suderintą su 10 bitų skystųjų kristalų plokštės 

spalvų gradacijomis. 10 bitų ekranas užtikrina 
sklandesnį ir tikroviškesnį perėjimą nuo tamsos 

prie šviesos visoje spalvų gamoje.

Aukštos kokybės pramogas garantuojantys 
modeliai už prieinamą kainą

Modeliai: 
KDL-26V4500
KDL-32V4500
KDL-37V4500

V4500

Itin ploni, itin stilingi plokščiaekraniai modeliai

Modeliai: 
KDL-40EX1 juodas arba sidabrinis
KDL-46EX1 juodas arba sidabrinis
KDL-52EX1 juodas arba sidabrinis

EX1

Didelės raiškos modeliai, aiškiai atkuriantys judesį

Modeliai: 
KDL-40Z4500 (didelė raiška)
KDL-46Z4500 (didelė raiška)
KDL-52Z4500 (didelė raiška)

Z4500

Tobuli pasirinkimai nusimanantiems žiūrovams

Modeliai: 
KDL-40X4500 (didelė raiška)
KDL-46X4500 (didelė raiška)
KDL-55X4500 (didelė raiška)

X4500

Gražūs kaip paveikslėliai

Modeliai: 
KDL-26E4000 (WXGA)
KDL-32E4000 (didelė raiška)
KDL-40E4000 (didelė raiška)

E4000

Tobula kainos ir kokybės dermė

Modeliai: 
KDL-40V4000 (didelė raiška)
KDL-46V4000 (didelė raiška)
KDL-52V4000 (didelė raiška)

V4000

Modeliai: 
KDL-40W4000 (didelė raiška)
KDL-46W4000 (didelė raiška)
KDL-52W4000 (didelė raiška)

W4000

Didelė raiška akinamame 100 Hz šlovės spindesyje

Modeliai: 
KDL-40W4500 (didelė raiška)
KDL-46W4500 (didelė raiška)
KDL-52W4500 (didelė raiška)

W4500

Nepakartojama didelės raiškos vaizdo patirtis

Sukurtas kadras Sukurtas kadrasSukurtas kadras

Sukurtas kadras

BRAVIA produktų serija su 200 Hz sistema – Z4500 BRAVIA produktų serija su 100 Hz sistema : EX1, W4500, X4500

BRAVIA televizorių serija su 1080 belaide prisijungimo galimybe – EX1

Sony BRAVIA - mògaukitòs 
skaitmenine televizija jau ‰iandien!
Naujos kartos Sony BRAVIA skyst˜j˜ kristal˜ televizoriai su integruotu skaitmeniniu MPEG-4 imtuvu yra pilnai suderinami 

su skaitmeninòs antÏeminòs televizijos transliacijomis Lietuvoje. Tereikia prie televizoriaus prijungti paprasãiausià 

kambarin´ arba lauko antenà, parinkti skaitmenini˜ kanal˜ paie‰kà ir mògautis 14* nemokam˜ kanal˜. 

Kaip matyti skaitmenin´ televizijà, per SONY BRAVIA televizori˜  tik su antÏeminòs televizijos antena?

Jei esate sudar´ sutart∞ su antÏeminòs skaitmeninòs televizijos 
tiekòju, teiraukitòs abonento kortelòs ir papildomai transliuojam˜ 
program˜ sàra‰o**. 
Jei esate sudar´ sutart∞ su kabelinòs televizijos tiekòju, galite 
naudotis ne tik ∞prastinòmis paslaugomis, bet Ïiròti skaitmenin´ 
televizijà, nes visi naujausi SONY BRAVIA televizoriai turi integruotus 
skaitmeninòs antÏeminòs (DVB-T) ir kabelinòs (DVB-C) televizijos 
imtuvus bei atitinkamus signalo dekoderius (MPEG-2 arba MPEG-4).

Kà turòtumòte Ïinoti?
Santrumpa DVB-T apibdina skaitmeninòs antÏeminiu bdu 
transliuojamos televizijos imtuvà, kuris antenos pagalba priima i‰ 
televizijos bok‰to oru siunãiamus skaitmeninòs televizijos signalus. 
Perduodamo signalo kokyb´ gali ∞takoti oro sàlygos ir teritoriniai 
ypatumai. Lietuvoje skaitmeninò antÏeminò televizija transliuojama 
MPEG-4 signalu. ·iuo metu antÏeminòs skaitmeninòs televizijos 
signalai dengia ~80% Lietuvos teritorijos*.
Santrumpa DVB-C apibdina skaitmeninòs kabeliniais tinklais 
transliuojamos televizijos imtuvà, kuris priima kabeliu perduodamus 
skaitmeninòs televizijos signalus. Kabelinòs televizijos sistemose 
naudojami MPEG-2 arba MPEG-4 signalai, uÏtikrinama auk‰ta 
vaizdo ir garso kokybò.

Kaip nustatyti televizori˜ skaitmeninòs televizijos kanalui?
1. Øjunkite televizori˜; 2. I‰sirinkite jums priimtinà kalbà; 3. 
Pasirinkdami ‰al∞ spauskite brk‰n∞ (”—“); 4. Pasirinkite skaitmeninius 
nustatymus (Digital Set –up); 5. Atsiradus klausimui ar norite pradòti 
automatin´ skaitmenini˜ kanal˜ paie‰kà (Do you want to start 
auto tuning?) spauskite mygtukà ”taip“ (yes); 6. Noròdami Ïiròti 
antÏemin´ skaitmenin´ televizijà atsiradus pasirinkimui (Please 
choose your TV connection) spauskite mygtukà ”antena“, 
televizorius pradòs skaitmenini˜ kanal˜ paie‰kà; 7. Baigus kanal˜ 
paie‰kà spauskite ”Meniu“ ir mògaukitòs skaitmenine televizija

Jei turite klausim˜, ra‰ykite elektronin∞ lai‰kà adresu cic@sony.lt arba skambinkite telefonu +370 37 33 86 55. Daugiau informacijos apie Sony BRAVIA 
televizorius ie‰kokite www.bravia.lt

*Transliuojam˜ kanal˜ skaiãius priklauso nuo skaitmeninòs televizijos tiekòjo (Vilniaus, 
Kauno, Klaipòdos, ·iauli˜, PanevòÏio, BirÏ˜ miestuose ir rajonuose, iki 
70 km atstumu nuo si˜stuvo). Daugiau informacijos rasite internete puslapyje www.rrt.lt
** Daugiau informacijos apie koduotos antÏeminòs televizijos Ïiròjimo galimybes 
skaitykite internete puslapyje www.bravia.lt

Øsidòmòkite!
2012 metais analoginòs televizijos transliacijos bus nutrauktos visoje Lietuvos teritorijoje. Pasielgsite i‰mintingai ∞sigij´ SONY BRAVIA televizori˜ 
dabar, nes pasiruo‰ite skaitmeninòs televizijos erai, ir jums nereikòs i‰laidauti perkant papildomà special˜ imtuvà/priedòl∞. 
·is imtuvas jau dabar yra SONY BRAVIA televizoriuose! 

Sony BRAVIA televizori˜ modeliai su integruotu MPEG-4 imtuvu (1 pav.)

V4500; V4710; V4730; E4000; EX1; W4000; W4220; W4230; W4500; 
X4500; Z4500
Patikrinkite, ar tikrai esate skaitmeninòs televizijos transliavimo 
zonoje. Tikslià informacijà rasite internete www.rrt.lt
Prijunkite antÏemin´ antenà ir nustatykite televizori˜ kaip paai‰kinta 
Ïemiau.

Îiròkite 14* nemokam˜ skaitmeninòs antÏeminòs televizijos kanal˜.

U4000; S4000; V4000;

Patikrinkite, ar tikrai esate skaitmeninòs televizijos transliavimo zonoje 
Tikslià informacijà rasite internete www.rrt.lt

Elektronikos preki˜ parduotuvòje ∞sigykite CONAX modul∞ su 
integruotu transkoderiu (MPEG-4/MPEG-2).

Prijunkite antÏemin´ antenà ir nustatykite televizori˜ kaip paai‰kinta 
Ïemiau.

Îiròkite 14* nemokam˜ skaitmeninòs antÏeminòs televizijos kanal˜.

Sony BRAVIA televizori˜� modeliai su integruotu MPEG-2 imtuvu (2 pav.)

Televizijos bokštas: 1 pav. 2 pav.

Be BRAVIA Engine 2

Su BRAVIA Engine 2



x4 x3

x3 x3

x4 x3

x3 x3

colour colour colourcolour

colour

2

6 metrai 5 metrai

B
R

A
V

IA
 3

2
 c

o
lių

 (
8
1
 c

m
)

B
R

A
V

IA
 4

0
 c

o
lių

 (
1
0
2
 c

m
)

B
R

A
V

IA
 4

6
 c

o
lių

 (
1
1
7
 c

m
)

B
R

A
V

IA
 5

2
 c

o
lių

 (
1
3
2
 c

m
)

B
R

A
V

IA
 7

0
 c

o
lių

 (
1
7
8
 c

m
)

4 metrai 3 metrai 2 metrai 1 metras

23

Belaidžiu būdu 
tarpusavyje sujungti 
skaitmeniniai įrenginiai 
SU DLNA* technologija taip pat be laidų susijungia ir su BRAVIA televizoriais bei kitomis tarpusavyje 
integruotomis jūsų namų technologijomis.

Tad dabar galite visiškai nesunkiai peržiūrėti, persiųsti ar dalytis skaitmeninėmis fotografi jomis ir muzika 
per bet kurią jūsų namuose esančią sertifi kuotą įrangą, pavyzdžiui, VAIO® Blu-ray Disc™ asmeniniai 
kompiuteriai ar kita technologiškai suderinama vaizdo ir garso aparatūra.

Įsivaizduokite, DLNA aplinkoje būdami svetainėje galėsite kuo ramiausiai peržiūrėti nuotraukas savo 
BRAVIA televizoriuje, siųsdamiesi duomenis iš gretimame kambaryje esančio asmeninio kompiuterio.
Jei jūsų nuotraukos yra su geografi nėmis žymėmis, BRAVIA fotožemėlapis greta kiekvienos nuotraukos 
ekrane parodys tikslią geografi nę padėtį.

Visiškai nebūtina turėti didžiulį kambarį, kad galėtumėte mėgautis visais 
plačiaekranių BRAVIA televizorių teikiamais privalumais. Rinkdamiesi 
BRAVIA televizoriaus dydį, atskaitos tašku laikykite minimalų atstumą 
tarp televizoriaus ekrano ir tos vietos, iš kurios į jį žiūrėsite. Šio atstumo 

laikymasis užtikrins, kad matomi vaizdai neatrodytų nei per dideli, nei 
per maži. Didelė raiška ir mūsų išskirtinė technologija BRAVIA ENGINE 2 
labai pagerina vaizdo kokybę, tad dabar galite rinktis didesnį BRAVIA 
televizorių ir sėdėdami arčiau jo, mėgautis neregėtai dailiu ir tiksliu vaizdu.

Su 1080 eilučių skiriamąja geba, 1080p didelė raiška užtikrina aukščiausią vaizdo kokybę net ir labai dideliame ekrane. 
1080p didelė raiška kiekvieną vaizdo detalę daro tikrovišką ir gyvą.

Didesnis didelės raiškos BRAVIA 

Ekologiškas požiūris: SONY korporacijos 
įsipareigojimas aplinkai
SONY – pasaulinė kompanija, kuri puikiai suvokia 

savo atsakomybę aktyviai prisidėdama prie viso 

pasaulio gyvybiškai svarbių pastangų, siekiant mažinti 

nepageidautinus klimato pokyčius. Tai įrodo ir SONY 

partnerystė su pasaulinio gamtos apsaugos fondo WWF 

klimato gelbėtojų programa. Prisijungusi prie klimato 

gelbėtojų programos 2006-aisiais, SONY korporacija 

įsipareigojo savo padaliniuose, esančiuose visame 

pasaulyje, iki 2010 metų 7% sumažinti šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų išmetimą į atmosferą, palyginti su 2000 

metų duomenimis. SONY, planuodama pagrindines 

savo produktų linijas, nuolatos siekia būti efektyvaus 

energijos vartojimo lydere pasaulyje ir sumažinti savo verslo 

operacijų sukeliamą CO2 dujų išmetimą į atmosferą.

Gamtosaugos samprata... mūsų produktuose
Nors 76% SONY išmetamų CO2 dujų visame pasaulyje atsiranda televizorių 
gamybos metu, SONY radikaliai sumažino gaminamų skystųjų kristalų 
televizorių naudojamos energijos kiekį. Tiesą pasakius, naujausi skystųjų 
kristalų televizorių modeliai naudoja dvigubai mažiau energijos nei 
televizoriai su elektroniniais vamzdžiais. SONY korporacija gavo Europos 
Komisijos apdovanojimą už efektyvų Europos energijos panaudojimą ir 
2007 metų Europos vaizdo ir garso asociacijos (EISA) „žalio“ televizoriaus 
apdovanojimą. BRAVIA televizoriams gaminti, kur tik įmanoma, naudojamos 
perdirbtos medžiagos, kad mūsų produktų gamybos sukeliamas anglies 
dujų išmetimas į atmosferą dar labiau sumažėtų. Mes taip pat sumažinome 
BRAVIA skystųjų kristalų televizoriams pakuoti naudojamas medžiagas, kad 
kiekviename sunkvežimyje tilptų 8% daugiau televizorių.

SONY gamtosaugos faktas. Ar žinojote, kad...
visi BRAVIA televizorių stovai pagaminti iš perdirbtų jogurto indelių? *DLNA yra atviras standartas skirtas namų laikmenų tinklui.

BRAVIA serijos su DLNA: W4500, X4500, Z4500 BRAVIA Sync: visoms pramogoms 
– vienas nuotolinio valdymo 
pultas

Turėdami BRAVIA Sync, visus savo 
namų pramogų įrenginius galėsite 
valdyti spustelėję vieną mygtuką. 
BRAVIA Sync per HDMI jungtį perduoda 
valdymo informaciją kitiems su BRAVIA 
Sync suderinamiems įrenginiams. 
Pavyzdžiui, vieną nuotolinio valdymo 
pultą galite užprogramuoti taip, kad 
juo valdytumėte ir BRAVIA televizorių, ir 
Blu-ray leistuvą, ir BRAVIA kino sistemą. 
Taip pat galite aktyvuoti vienu mygtuko 
spustelėjimu valdomą visos sistemos 
įjungimo ir išjungimo funkciją.

Vienas pultas. Visos pramogos.

Belaidžio didelės raiškos 
vaizdo kokybė

SONY ES dizaino centras BRAVIA EX1 modelį kūrė specialiai Europos rinkai, tad šiame televizoriuje puikiai 
dera pasaulyje ligi šiol neregėta technologinė naujovė ir išskirtinis išorinis patrauklumas. Šio televizoriaus 
ekranas toks plonas, kad prašyte prašosi kabinamas ant sienos, naudojant specialiai šiam tikslui sukurtą 
atskirai parduodamą reguliuojamą laikiklį (SU-WL700), kurio matmuo į gylį tėra vos 2 cm. Pagrindiniais 
šio televizoriaus dizaino akcentais sąmoningai pasirinkti įrėmintą paveikslą primenanti jo išvaizda ir 
elegantiški sidabro arba juodos spalvos rėmeliai (apvadai), o 40, 46 arba 52 colių EX1 modelio 
ekrano įstrižainės leidžia šį televizorių priderinti prie bet kokio namų interjero. Kad ir kaip BRAVIA EX1 
būtų žiūrimas, jis visuomet turės vieną pranašumą prieš paprastą televizorių – neįtikėtai greitą belaidį 
ryšį tarp ekrano ir signalo imtuvo, kuris tampa įmanomas dėl BRAVIA 1080 Wireless technologijos. Šioje 
sistemos dalyje yra trys HDMI jungtys, kuriomis televizorius gali būti prijungtas prie tokios sudėtingos namų 
pramogų sistemos kaip BRAVIA Theatre HTP-BD3IS, nepravedant nė vieno signalą teikiančio laido, kurių 
paprastam televizoriui ne retai prireiktų ir trijų. Belaidis ryšys toks spartus, kad didelės raiškos signalą 
perduoda realiu laiku, netgi per sienas, tobulai išsaugodamas vaizdo kokybę.

BRAVIA EX1 – pirmasis televizorius pasaulyje su įrėmintu skystųjų kristalų ekranu, į 

kurį integruota ir belaidė didelės raiškos prijungimo galimybė. Šis modelis – puikus 

baigiamasis 2008 metų SONY televizorių su skystųjų kristalų ekranais serijos akcentas.

Mažiau laidų 
– daugiau 
pramogų, 
džiaugiantis 
plonu BRAVIA EX1 
ekranu

BRAVIA televizorių serija su BRAVIA Sync: V4500, W4000, E4000, W4500, Z4500, X4500

Vaizdo kokybės gerinimo technologijos

Absoliučiai visuose BRAVIA televizorių modeliuose naudojamos vaizdo 
kokybės gerinimo technologijos, kurios garantuoja, kad televizoriaus 
ekrane atkurtas vaizdas bus tobulas. 

Gyvai ir su visomis spalvomis

Neseniai sukurta BRAVIA Engine 2 technologija garantuoja neprilygstamą 
vaizdo sodrumą ir aiškumą. Modeliai su šia technologija gali pasigirti 
64 kartus didesniu spalvų ekrane skaičiumi nei modeliai su kitais signalo 
apdorojimo mechanizmais. Tai reiškia, kad tokių televizorių atkuriamas 
vaizdas gerokai priartėja prie subtilių tikrovės pustonių. Pažangios BRAVIA 
Engine 2 signalo apdorojimo technologijos pateikia objektus taip aiškiai, 
kad matoma kiekviena jų detalė, sumažinamas vaizdo triukšmas ir 
atkuriamas pats tikroviškiausias vaizdas, koks tik įmanomas.
BRAVIA Engine 2 derinama su kitomis mūsų patentuotomis spalvų 
perteikimo technologijomis, kad televizoriaus ekrane vaizdas būtų kuo 
spalvingesnis. Live Colour Creation technologija tikroviškai atkuria spalvas ir 
netgi natūralius odos atspalvius. 

10 bitų ekrano plokštė užtikrina tolygią spalvų gradaciją 

Net keli BRAVIA televizorių modeliai turi pačios naujausios 10 bitų 
technologijos skystųjų kristalų ekrano plokštę, kuri gerokai pranoksta 
8 bitų plokščių parametrus ir kuria naują sklandžios ir natūralios spalvų 
gradacijos standartą. Visos SONY skystųjų kristalų plokštės pasižymi 
dideliu dinaminiu kontrastu ir 178° žiūros kampu. Suderinta su išskirtiniu 
„plataus spalvų spektro“ foniniu apšvietimu (WCG-CCFL), mūsų naujoji 
10 bitų ekrano plokštė neįtikėtinai kokybiškai atkuria spalvų gradacijas 
30% platesniame diapazone. Taip jums garantuojamas nuostabiai 
tikroviškas vaizdas su neįtikėtinai sklandžiais perėjimais tarp šviesių ir 
tamsių spalvos pustonių.

BRAVIA – vaizdai kaip niekur kitur Išsirinkite tinkamą BRAVIA 
televizorių

Kiekviena akimirka 
visiškai aiškiai

Planuodami fi lmavimo eigą režisieriai praleidžia ne vieną valandą ar netgi dieną, nes nori nuodugniai 

apgalvoti kiekvieną minutę ir tiksliai perteikti savo viziją. Nepraraskite galimybės pasidžiaugti šiomis kruopščiai 

apgalvotomis detalėmis žiūrėdami į jas pačios aukščiausios kokybės ekrane. SONY sukurta Motionfl ow 

technologija jums leis patirti tokią fi lmo tikrovę, kokią ir buvo sumanęs pats režisierius, visiškai aiškiai matant 

kiekvieną kadro detalę.

Platus pasirinkimas. 
Nepriekaištinga kokybė. 
Įkvepianti vizija. 
Didesnės galimybės.

Visų laikų geriausias didelės raiškos aiškumas su pirmąja 
pasaulyje BRAVIA Motionfl ow 200 Hz sistema – Z4500

Naudojant sudėtingus algoritmus, į Z4500 modelį įdiegta Motionfl ow 
200 Hz sistema kiekvienam originaliam kadrui apskaičiuoja po tris 
papildomus kadrus, taip padidindama kadrų kaitos greitį nuo 50 iki 200 
kadrų per sekundę. Šio parametro padidinimo rezultatas – sklandesnis 
ir aiškesnis judesio atkūrimas skystųjų kristalų televizoriuje. Papildoma 
vaizdo kokybės tobulinimo technologija IB Reduction (vaizdo liejimosi 
sumažinimas) padidina galutinio vaizdo tikslumą kadras po kadro 
gerindama originalą, kol šį pradeda apdoroti Motionfl ow 200 Hz 
sistema. Motionfl ow 200 Hz jums suteikia galimybę taip tiksliai pamatyti 
visas suplanuotas kadro detales, kaip jas sumanė režisierius ir stebėti 

visiškai sklandų judesį sporto, tarkim, futbolo varžybų metu, taip 
kurdama naują vaizdo kokybės ir malonumo standartą.
Nenuginčijamas BRAVIA Z4500 vaizdo kokybės pranašumas tiesiogiai 
susijęs su BRAVIA kokybės esme – BRAVIA Engine 2. Ši nauja visuotinai 
pripažinto SONY signalo apdorojimo mechanizmo versija paremta 
patentuotomis technologijomis, kad kadras po kadro kiekvieną 
akimirką patobulintų vaizdą. BRAVIA Engine 2 dar tikroviškiau atkuria 
juodą spalvą, įspūdingai tikroviškai perteikia rodomų objektų sodrumą 
ir detales, pašalina dėmes ir vaizdo „triukšmą“ bei perteikia visiems 
BRAVIA prekės ženklo produktams būdingą gyvybingą spalvų gamą. 
Vaizdo kokybei labai svarbus ir kontrastas. Tad BRAVIA Engine 2 
veiklą galutinai užbaigia labai aukštas ekrano dinaminio kontrasto 
koefi cientas 80000:1.

Mažai vibracijos

Kadras 0/200 Kadras 1/200 Kadras 2/200 Kadras 3/200 Kadras 4/200

Vaizdo susiliejimas sumažinamas 
dar labiau, originalių kadrų pagrin-
du sukuriant dar tris naujus kadrus.

Kadras 0/100 Kadras 1/100 Kadras 2/100

Vaizdo susiliejimas sumažinamas, 
originalių kadrų pagrindu sukuriant 
dar vieną papildomą kadrą.

Mažai vibracijos

Vibracija

Kadras 0/50 Kadras 1/50

Vaizdas susilieja, nes susidaro 
didelis skirtumas tarp pirmo ir 
antro kadro.

Originalas 
(50 kadrų per 

sekundę)

Šį rudenį SONY ir vėl pateiks gausybę naujų technologijų, kurios visų pirma pasieks vartotojus Europoje. 

Europa – pagrindinė BRAVIA produktų rinka, ir SONY korporacija yra užsibrėžusi, kad BRAVIA televizoriai būtų 

pirmaujantys skystųjų kristalų televizoriai rinkoje. Korporacija  užtikrina, kad pirkdami šiuos televizorius, 

vartotojai gaus pačią geriausią vaizdo kokybę, technologinį novatoriškumą ir produkto dizainą. SONY BRAVIA 

yra ploniausi pasaulyje televizoriai, pasižymintys sparčiausia kadrų kaita ir kviečiantys į tokį televizijos pasaulį, 

kurio neįmanoma rasti niekur kitur.

8 bitų ekrano plokštė

8 bitų skystųjų kristalų plokštė 
leidžia labai akivaizdžiai pereiti nuo 

vieno spalvos tono prie kito, todėl visi 
perėjimai tarp šviesių ir tamsių 

televizoriaus ekrano plotų tampa 
akivaizdžiai netolygūs. Negana to, 
įprastinė 8 bitų ekrano plokštė be 
„plataus spalvų spektro“ foninio 

apšvietimo negali atkurti visų
spektro spalvų.

Live Colour Creation + 8 bitai

„Plataus spalvų spektro“ foninis 
apšvietimas padeda 8 bitų plokštei 

atkurti visas spektro spalvas ir 
tikroviškiau pateikti spalvų gamą. Bet 
net ir su išplėstu spalvų spektru 8 bitų 
ekrano plokštė spalvas graduoja toli 

gražu ne taip sklandžiai, kaip tai daro 
10 bitų plokštė.

Live Colour Creation + 10 bitų

BRAVIA 10 bitų ekrano plokštė garantuoja 
pačios aukščiausios kokybės spalvų atkūrimo 
technologiją – WCG-CCFL foninį apšvietimą 
suderintą su 10 bitų skystųjų kristalų plokštės 

spalvų gradacijomis. 10 bitų ekranas užtikrina 
sklandesnį ir tikroviškesnį perėjimą nuo tamsos 

prie šviesos visoje spalvų gamoje.

Aukštos kokybės pramogas garantuojantys 
modeliai už prieinamą kainą

Modeliai: 
KDL-26V4500
KDL-32V4500
KDL-37V4500

V4500

Itin ploni, itin stilingi plokščiaekraniai modeliai

Modeliai: 
KDL-40EX1 juodas arba sidabrinis
KDL-46EX1 juodas arba sidabrinis
KDL-52EX1 juodas arba sidabrinis

EX1

Didelės raiškos modeliai, aiškiai atkuriantys judesį

Modeliai: 
KDL-40Z4500 (didelė raiška)
KDL-46Z4500 (didelė raiška)
KDL-52Z4500 (didelė raiška)

Z4500

Tobuli pasirinkimai nusimanantiems žiūrovams

Modeliai: 
KDL-40X4500 (didelė raiška)
KDL-46X4500 (didelė raiška)
KDL-55X4500 (didelė raiška)

X4500

Gražūs kaip paveikslėliai

Modeliai: 
KDL-26E4000 (WXGA)
KDL-32E4000 (didelė raiška)
KDL-40E4000 (didelė raiška)

E4000

Tobula kainos ir kokybės dermė

Modeliai: 
KDL-40V4000 (didelė raiška)
KDL-46V4000 (didelė raiška)
KDL-52V4000 (didelė raiška)

V4000

Modeliai: 
KDL-40W4000 (didelė raiška)
KDL-46W4000 (didelė raiška)
KDL-52W4000 (didelė raiška)

W4000

Didelė raiška akinamame 100 Hz šlovės spindesyje

Modeliai: 
KDL-40W4500 (didelė raiška)
KDL-46W4500 (didelė raiška)
KDL-52W4500 (didelė raiška)

W4500

Nepakartojama didelės raiškos vaizdo patirtis

Sukurtas kadrasSukurtas kadras Sukurtas kadras

Sukurtas kadras

BRAVIA produktų serija su 200 Hz sistema – Z4500BRAVIA produktų serija su 100 Hz sistema : EX1, W4500, X4500

BRAVIA televizorių serija su 1080 belaide prisijungimo galimybe – EX1

Sony BRAVIA - mògaukitòs 
skaitmenine televizija jau ‰iandien!
Naujos kartos Sony BRAVIA skyst˜j˜ kristal˜ televizoriai su integruotu skaitmeniniu MPEG-4 imtuvu yra pilnai suderinami 

su skaitmeninòs antÏeminòs televizijos transliacijomis Lietuvoje. Tereikia prie televizoriaus prijungti paprasãiausià 

kambarin´ arba lauko antenà, parinkti skaitmenini˜ kanal˜ paie‰kà ir mògautis 14* nemokam˜ kanal˜. 

Kaip matyti skaitmenin´ televizijà, per SONY BRAVIA televizori˜  tik su antÏeminòs televizijos antena?

Jei esate sudar´ sutart∞ su antÏeminòs skaitmeninòs televizijos 
tiekòju, teiraukitòs abonento kortelòs ir papildomai transliuojam˜ 
program˜ sàra‰o**. 
Jei esate sudar´ sutart∞ su kabelinòs televizijos tiekòju, galite 
naudotis ne tik ∞prastinòmis paslaugomis, bet Ïiròti skaitmenin´ 
televizijà, nes visi naujausi SONY BRAVIA televizoriai turi integruotus 
skaitmeninòs antÏeminòs (DVB-T) ir kabelinòs (DVB-C) televizijos 
imtuvus bei atitinkamus signalo dekoderius (MPEG-2 arba MPEG-4).

Kà turòtumòte Ïinoti?
Santrumpa DVB-T apibdina skaitmeninòs antÏeminiu bdu 
transliuojamos televizijos imtuvà, kuris antenos pagalba priima i‰ 
televizijos bok‰to oru siunãiamus skaitmeninòs televizijos signalus. 
Perduodamo signalo kokyb´ gali ∞takoti oro sàlygos ir teritoriniai 
ypatumai. Lietuvoje skaitmeninò antÏeminò televizija transliuojama 
MPEG-4 signalu. ·iuo metu antÏeminòs skaitmeninòs televizijos 
signalai dengia ~80% Lietuvos teritorijos*.
Santrumpa DVB-C apibdina skaitmeninòs kabeliniais tinklais 
transliuojamos televizijos imtuvà, kuris priima kabeliu perduodamus 
skaitmeninòs televizijos signalus. Kabelinòs televizijos sistemose 
naudojami MPEG-2 arba MPEG-4 signalai, uÏtikrinama auk‰ta 
vaizdo ir garso kokybò.

Kaip nustatyti televizori˜ skaitmeninòs televizijos kanalui?
1. Øjunkite televizori˜; 2. I‰sirinkite jums priimtinà kalbà; 3. 
Pasirinkdami ‰al∞ spauskite brk‰n∞ (”—“); 4. Pasirinkite skaitmeninius 
nustatymus (Digital Set –up); 5. Atsiradus klausimui ar norite pradòti 
automatin´ skaitmenini˜ kanal˜ paie‰kà (Do you want to start 
auto tuning?) spauskite mygtukà ”taip“ (yes); 6. Noròdami Ïiròti 
antÏemin´ skaitmenin´ televizijà atsiradus pasirinkimui (Please 
choose your TV connection) spauskite mygtukà ”antena“, 
televizorius pradòs skaitmenini˜ kanal˜ paie‰kà; 7. Baigus kanal˜ 
paie‰kà spauskite ”Meniu“ ir mògaukitòs skaitmenine televizija

Jei turite klausim˜, ra‰ykite elektronin∞ lai‰kà adresu cic@sony.lt arba skambinkite telefonu +370 37 33 86 55. Daugiau informacijos apie Sony BRAVIA 
televizorius ie‰kokite www.bravia.lt

*Transliuojam˜ kanal˜ skaiãius priklauso nuo skaitmeninòs televizijos tiekòjo (Vilniaus, 
Kauno, Klaipòdos, ·iauli˜, PanevòÏio, BirÏ˜ miestuose ir rajonuose, iki 
70 km atstumu nuo si˜stuvo). Daugiau informacijos rasite internete puslapyje www.rrt.lt
** Daugiau informacijos apie koduotos antÏeminòs televizijos Ïiròjimo galimybes 
skaitykite internete puslapyje www.bravia.lt

Øsidòmòkite!
2012 metais analoginòs televizijos transliacijos bus nutrauktos visoje Lietuvos teritorijoje. Pasielgsite i‰mintingai ∞sigij´ SONY BRAVIA televizori˜ 
dabar, nes pasiruo‰ite skaitmeninòs televizijos erai, ir jums nereikòs i‰laidauti perkant papildomà special˜ imtuvà/priedòl∞. 
·is imtuvas jau dabar yra SONY BRAVIA televizoriuose! 

Sony BRAVIA televizori˜ modeliai su integruotu MPEG-4 imtuvu (1 pav.)

V4500; V4710; V4730; E4000; EX1; W4000; W4220; W4230; W4500; 
X4500; Z4500
Patikrinkite, ar tikrai esate skaitmeninòs televizijos transliavimo 
zonoje. Tikslià informacijà rasite internete www.rrt.lt
Prijunkite antÏemin´ antenà ir nustatykite televizori˜ kaip paai‰kinta 
Ïemiau.

Îiròkite 14* nemokam˜ skaitmeninòs antÏeminòs televizijos kanal˜.

U4000; S4000; V4000;

Patikrinkite, ar tikrai esate skaitmeninòs televizijos transliavimo zonoje 
Tikslià informacijà rasite internete www.rrt.lt

Elektronikos preki˜ parduotuvòje ∞sigykite CONAX modul∞ su 
integruotu transkoderiu (MPEG-4/MPEG-2).

Prijunkite antÏemin´ antenà ir nustatykite televizori˜ kaip paai‰kinta 
Ïemiau.

Îiròkite 14* nemokam˜ skaitmeninòs antÏeminòs televizijos kanal˜.

Sony BRAVIA televizori˜� modeliai su integruotu MPEG-2 imtuvu (2 pav.)

Televizijos bokštas: 1 pav.2 pav.

Be BRAVIA Engine 2

Su BRAVIA Engine 2
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Belaidžiu būdu 
tarpusavyje sujungti 
skaitmeniniai įrenginiai 
SU DLNA* technologija taip pat be laidų susijungia ir su BRAVIA televizoriais bei kitomis tarpusavyje 
integruotomis jūsų namų technologijomis.

Tad dabar galite visiškai nesunkiai peržiūrėti, persiųsti ar dalytis skaitmeninėmis fotografi jomis ir muzika 
per bet kurią jūsų namuose esančią sertifi kuotą įrangą, pavyzdžiui, VAIO® Blu-ray Disc™ asmeniniai 
kompiuteriai ar kita technologiškai suderinama vaizdo ir garso aparatūra.

Įsivaizduokite, DLNA aplinkoje būdami svetainėje galėsite kuo ramiausiai peržiūrėti nuotraukas savo 
BRAVIA televizoriuje, siųsdamiesi duomenis iš gretimame kambaryje esančio asmeninio kompiuterio.
Jei jūsų nuotraukos yra su geografi nėmis žymėmis, BRAVIA fotožemėlapis greta kiekvienos nuotraukos 
ekrane parodys tikslią geografi nę padėtį.

Visiškai nebūtina turėti didžiulį kambarį, kad galėtumėte mėgautis visais 
plačiaekranių BRAVIA televizorių teikiamais privalumais. Rinkdamiesi 
BRAVIA televizoriaus dydį, atskaitos tašku laikykite minimalų atstumą 
tarp televizoriaus ekrano ir tos vietos, iš kurios į jį žiūrėsite. Šio atstumo 

laikymasis užtikrins, kad matomi vaizdai neatrodytų nei per dideli, nei 
per maži. Didelė raiška ir mūsų išskirtinė technologija BRAVIA ENGINE 2 
labai pagerina vaizdo kokybę, tad dabar galite rinktis didesnį BRAVIA 
televizorių ir sėdėdami arčiau jo, mėgautis neregėtai dailiu ir tiksliu vaizdu.

Su 1080 eilučių skiriamąja geba, 1080p didelė raiška užtikrina aukščiausią vaizdo kokybę net ir labai dideliame ekrane. 
1080p didelė raiška kiekvieną vaizdo detalę daro tikrovišką ir gyvą.

Didesnis didelės raiškos BRAVIA 

Ekologiškas požiūris: SONY korporacijos 
įsipareigojimas aplinkai
SONY – pasaulinė kompanija, kuri puikiai suvokia 

savo atsakomybę aktyviai prisidėdama prie viso 

pasaulio gyvybiškai svarbių pastangų, siekiant mažinti 

nepageidautinus klimato pokyčius. Tai įrodo ir SONY 

partnerystė su pasaulinio gamtos apsaugos fondo WWF 

klimato gelbėtojų programa. Prisijungusi prie klimato 

gelbėtojų programos 2006-aisiais, SONY korporacija 

įsipareigojo savo padaliniuose, esančiuose visame 

pasaulyje, iki 2010 metų 7% sumažinti šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų išmetimą į atmosferą, palyginti su 2000 

metų duomenimis. SONY, planuodama pagrindines 

savo produktų linijas, nuolatos siekia būti efektyvaus 

energijos vartojimo lydere pasaulyje ir sumažinti savo verslo 

operacijų sukeliamą CO2 dujų išmetimą į atmosferą.

Gamtosaugos samprata... mūsų produktuose
Nors 76% SONY išmetamų CO2 dujų visame pasaulyje atsiranda televizorių 
gamybos metu, SONY radikaliai sumažino gaminamų skystųjų kristalų 
televizorių naudojamos energijos kiekį. Tiesą pasakius, naujausi skystųjų 
kristalų televizorių modeliai naudoja dvigubai mažiau energijos nei 
televizoriai su elektroniniais vamzdžiais. SONY korporacija gavo Europos 
Komisijos apdovanojimą už efektyvų Europos energijos panaudojimą ir 
2007 metų Europos vaizdo ir garso asociacijos (EISA) „žalio“ televizoriaus 
apdovanojimą. BRAVIA televizoriams gaminti, kur tik įmanoma, naudojamos 
perdirbtos medžiagos, kad mūsų produktų gamybos sukeliamas anglies 
dujų išmetimas į atmosferą dar labiau sumažėtų. Mes taip pat sumažinome 
BRAVIA skystųjų kristalų televizoriams pakuoti naudojamas medžiagas, kad 
kiekviename sunkvežimyje tilptų 8% daugiau televizorių.

SONY gamtosaugos faktas. Ar žinojote, kad...
visi BRAVIA televizorių stovai pagaminti iš perdirbtų jogurto indelių? *DLNA yra atviras standartas skirtas namų laikmenų tinklui.

BRAVIA serijos su DLNA: W4500, X4500, Z4500 BRAVIA Sync: visoms pramogoms 
– vienas nuotolinio valdymo 
pultas

Turėdami BRAVIA Sync, visus savo 
namų pramogų įrenginius galėsite 
valdyti spustelėję vieną mygtuką. 
BRAVIA Sync per HDMI jungtį perduoda 
valdymo informaciją kitiems su BRAVIA 
Sync suderinamiems įrenginiams. 
Pavyzdžiui, vieną nuotolinio valdymo 
pultą galite užprogramuoti taip, kad 
juo valdytumėte ir BRAVIA televizorių, ir 
Blu-ray leistuvą, ir BRAVIA kino sistemą. 
Taip pat galite aktyvuoti vienu mygtuko 
spustelėjimu valdomą visos sistemos 
įjungimo ir išjungimo funkciją.

Vienas pultas. Visos pramogos.

Belaidžio didelės raiškos 
vaizdo kokybė

SONY ES dizaino centras BRAVIA EX1 modelį kūrė specialiai Europos rinkai, tad šiame televizoriuje puikiai 
dera pasaulyje ligi šiol neregėta technologinė naujovė ir išskirtinis išorinis patrauklumas. Šio televizoriaus 
ekranas toks plonas, kad prašyte prašosi kabinamas ant sienos, naudojant specialiai šiam tikslui sukurtą 
atskirai parduodamą reguliuojamą laikiklį (SU-WL700), kurio matmuo į gylį tėra vos 2 cm. Pagrindiniais 
šio televizoriaus dizaino akcentais sąmoningai pasirinkti įrėmintą paveikslą primenanti jo išvaizda ir 
elegantiški sidabro arba juodos spalvos rėmeliai (apvadai), o 40, 46 arba 52 colių EX1 modelio 
ekrano įstrižainės leidžia šį televizorių priderinti prie bet kokio namų interjero. Kad ir kaip BRAVIA EX1 
būtų žiūrimas, jis visuomet turės vieną pranašumą prieš paprastą televizorių – neįtikėtai greitą belaidį 
ryšį tarp ekrano ir signalo imtuvo, kuris tampa įmanomas dėl BRAVIA 1080 Wireless technologijos. Šioje 
sistemos dalyje yra trys HDMI jungtys, kuriomis televizorius gali būti prijungtas prie tokios sudėtingos namų 
pramogų sistemos kaip BRAVIA Theatre HTP-BD3IS, nepravedant nė vieno signalą teikiančio laido, kurių 
paprastam televizoriui ne retai prireiktų ir trijų. Belaidis ryšys toks spartus, kad didelės raiškos signalą 
perduoda realiu laiku, netgi per sienas, tobulai išsaugodamas vaizdo kokybę.

BRAVIA EX1 – pirmasis televizorius pasaulyje su įrėmintu skystųjų kristalų ekranu, į 

kurį integruota ir belaidė didelės raiškos prijungimo galimybė. Šis modelis – puikus 

baigiamasis 2008 metų SONY televizorių su skystųjų kristalų ekranais serijos akcentas.

Mažiau laidų 
– daugiau 
pramogų, 
džiaugiantis 
plonu BRAVIA EX1 
ekranu

BRAVIA televizorių serija su BRAVIA Sync: V4500, W4000, E4000, W4500, Z4500, X4500

Vaizdo kokybės gerinimo technologijos

Absoliučiai visuose BRAVIA televizorių modeliuose naudojamos vaizdo 
kokybės gerinimo technologijos, kurios garantuoja, kad televizoriaus 
ekrane atkurtas vaizdas bus tobulas. 

Gyvai ir su visomis spalvomis

Neseniai sukurta BRAVIA Engine 2 technologija garantuoja neprilygstamą 
vaizdo sodrumą ir aiškumą. Modeliai su šia technologija gali pasigirti 
64 kartus didesniu spalvų ekrane skaičiumi nei modeliai su kitais signalo 
apdorojimo mechanizmais. Tai reiškia, kad tokių televizorių atkuriamas 
vaizdas gerokai priartėja prie subtilių tikrovės pustonių. Pažangios BRAVIA 
Engine 2 signalo apdorojimo technologijos pateikia objektus taip aiškiai, 
kad matoma kiekviena jų detalė, sumažinamas vaizdo triukšmas ir 
atkuriamas pats tikroviškiausias vaizdas, koks tik įmanomas.
BRAVIA Engine 2 derinama su kitomis mūsų patentuotomis spalvų 
perteikimo technologijomis, kad televizoriaus ekrane vaizdas būtų kuo 
spalvingesnis. Live Colour Creation technologija tikroviškai atkuria spalvas ir 
netgi natūralius odos atspalvius. 

10 bitų ekrano plokštė užtikrina tolygią spalvų gradaciją 

Net keli BRAVIA televizorių modeliai turi pačios naujausios 10 bitų 
technologijos skystųjų kristalų ekrano plokštę, kuri gerokai pranoksta 
8 bitų plokščių parametrus ir kuria naują sklandžios ir natūralios spalvų 
gradacijos standartą. Visos SONY skystųjų kristalų plokštės pasižymi 
dideliu dinaminiu kontrastu ir 178° žiūros kampu. Suderinta su išskirtiniu 
„plataus spalvų spektro“ foniniu apšvietimu (WCG-CCFL), mūsų naujoji 
10 bitų ekrano plokštė neįtikėtinai kokybiškai atkuria spalvų gradacijas 
30% platesniame diapazone. Taip jums garantuojamas nuostabiai 
tikroviškas vaizdas su neįtikėtinai sklandžiais perėjimais tarp šviesių ir 
tamsių spalvos pustonių.

BRAVIA – vaizdai kaip niekur kitur Išsirinkite tinkamą BRAVIA 
televizorių

Kiekviena akimirka 
visiškai aiškiai

Planuodami fi lmavimo eigą režisieriai praleidžia ne vieną valandą ar netgi dieną, nes nori nuodugniai 

apgalvoti kiekvieną minutę ir tiksliai perteikti savo viziją. Nepraraskite galimybės pasidžiaugti šiomis kruopščiai 

apgalvotomis detalėmis žiūrėdami į jas pačios aukščiausios kokybės ekrane. SONY sukurta Motionfl ow 

technologija jums leis patirti tokią fi lmo tikrovę, kokią ir buvo sumanęs pats režisierius, visiškai aiškiai matant 

kiekvieną kadro detalę.

Platus pasirinkimas. 
Nepriekaištinga kokybė. 
Įkvepianti vizija. 
Didesnės galimybės.

Visų laikų geriausias didelės raiškos aiškumas su pirmąja 
pasaulyje BRAVIA Motionfl ow 200 Hz sistema – Z4500

Naudojant sudėtingus algoritmus, į Z4500 modelį įdiegta Motionfl ow 
200 Hz sistema kiekvienam originaliam kadrui apskaičiuoja po tris 
papildomus kadrus, taip padidindama kadrų kaitos greitį nuo 50 iki 200 
kadrų per sekundę. Šio parametro padidinimo rezultatas – sklandesnis 
ir aiškesnis judesio atkūrimas skystųjų kristalų televizoriuje. Papildoma 
vaizdo kokybės tobulinimo technologija IB Reduction (vaizdo liejimosi 
sumažinimas) padidina galutinio vaizdo tikslumą kadras po kadro 
gerindama originalą, kol šį pradeda apdoroti Motionfl ow 200 Hz 
sistema. Motionfl ow 200 Hz jums suteikia galimybę taip tiksliai pamatyti 
visas suplanuotas kadro detales, kaip jas sumanė režisierius ir stebėti 

visiškai sklandų judesį sporto, tarkim, futbolo varžybų metu, taip 
kurdama naują vaizdo kokybės ir malonumo standartą.
Nenuginčijamas BRAVIA Z4500 vaizdo kokybės pranašumas tiesiogiai 
susijęs su BRAVIA kokybės esme – BRAVIA Engine 2. Ši nauja visuotinai 
pripažinto SONY signalo apdorojimo mechanizmo versija paremta 
patentuotomis technologijomis, kad kadras po kadro kiekvieną 
akimirką patobulintų vaizdą. BRAVIA Engine 2 dar tikroviškiau atkuria 
juodą spalvą, įspūdingai tikroviškai perteikia rodomų objektų sodrumą 
ir detales, pašalina dėmes ir vaizdo „triukšmą“ bei perteikia visiems 
BRAVIA prekės ženklo produktams būdingą gyvybingą spalvų gamą. 
Vaizdo kokybei labai svarbus ir kontrastas. Tad BRAVIA Engine 2 
veiklą galutinai užbaigia labai aukštas ekrano dinaminio kontrasto 
koefi cientas 80000:1.

Mažai vibracijos

Kadras 0/200 Kadras 1/200 Kadras 2/200 Kadras 3/200 Kadras 4/200

Vaizdo susiliejimas sumažinamas 
dar labiau, originalių kadrų pagrin-
du sukuriant dar tris naujus kadrus.

Kadras 0/100 Kadras 1/100 Kadras 2/100

Vaizdo susiliejimas sumažinamas, 
originalių kadrų pagrindu sukuriant 
dar vieną papildomą kadrą.

Mažai vibracijos

Vibracija

Kadras 0/50 Kadras 1/50

Vaizdas susilieja, nes susidaro 
didelis skirtumas tarp pirmo ir 
antro kadro.

Originalas 
(50 kadrų per 

sekundę)

Šį rudenį SONY ir vėl pateiks gausybę naujų technologijų, kurios visų pirma pasieks vartotojus Europoje. 

Europa – pagrindinė BRAVIA produktų rinka, ir SONY korporacija yra užsibrėžusi, kad BRAVIA televizoriai būtų 

pirmaujantys skystųjų kristalų televizoriai rinkoje. Korporacija  užtikrina, kad pirkdami šiuos televizorius, 

vartotojai gaus pačią geriausią vaizdo kokybę, technologinį novatoriškumą ir produkto dizainą. SONY BRAVIA 

yra ploniausi pasaulyje televizoriai, pasižymintys sparčiausia kadrų kaita ir kviečiantys į tokį televizijos pasaulį, 

kurio neįmanoma rasti niekur kitur.

8 bitų ekrano plokštė

8 bitų skystųjų kristalų plokštė 
leidžia labai akivaizdžiai pereiti nuo 

vieno spalvos tono prie kito, todėl visi 
perėjimai tarp šviesių ir tamsių 

televizoriaus ekrano plotų tampa 
akivaizdžiai netolygūs. Negana to, 
įprastinė 8 bitų ekrano plokštė be 
„plataus spalvų spektro“ foninio 

apšvietimo negali atkurti visų
spektro spalvų.

Live Colour Creation + 8 bitai

„Plataus spalvų spektro“ foninis 
apšvietimas padeda 8 bitų plokštei 

atkurti visas spektro spalvas ir 
tikroviškiau pateikti spalvų gamą. Bet 
net ir su išplėstu spalvų spektru 8 bitų 
ekrano plokštė spalvas graduoja toli 

gražu ne taip sklandžiai, kaip tai daro 
10 bitų plokštė.

Live Colour Creation + 10 bitų

BRAVIA 10 bitų ekrano plokštė garantuoja 
pačios aukščiausios kokybės spalvų atkūrimo 
technologiją – WCG-CCFL foninį apšvietimą 
suderintą su 10 bitų skystųjų kristalų plokštės 

spalvų gradacijomis. 10 bitų ekranas užtikrina 
sklandesnį ir tikroviškesnį perėjimą nuo tamsos 

prie šviesos visoje spalvų gamoje.

Aukštos kokybės pramogas garantuojantys 
modeliai už prieinamą kainą

Modeliai: 
KDL-26V4500
KDL-32V4500
KDL-37V4500

V4500

Itin ploni, itin stilingi plokščiaekraniai modeliai

Modeliai: 
KDL-40EX1 juodas arba sidabrinis
KDL-46EX1 juodas arba sidabrinis
KDL-52EX1 juodas arba sidabrinis

EX1

Didelės raiškos modeliai, aiškiai atkuriantys judesį

Modeliai: 
KDL-40Z4500 (didelė raiška)
KDL-46Z4500 (didelė raiška)
KDL-52Z4500 (didelė raiška)

Z4500

Tobuli pasirinkimai nusimanantiems žiūrovams

Modeliai: 
KDL-40X4500 (didelė raiška)
KDL-46X4500 (didelė raiška)
KDL-55X4500 (didelė raiška)

X4500

Gražūs kaip paveikslėliai

Modeliai: 
KDL-26E4000 (WXGA)
KDL-32E4000 (didelė raiška)
KDL-40E4000 (didelė raiška)

E4000

Tobula kainos ir kokybės dermė

Modeliai: 
KDL-40V4000 (didelė raiška)
KDL-46V4000 (didelė raiška)
KDL-52V4000 (didelė raiška)

V4000

Modeliai: 
KDL-40W4000 (didelė raiška)
KDL-46W4000 (didelė raiška)
KDL-52W4000 (didelė raiška)

W4000

Didelė raiška akinamame 100 Hz šlovės spindesyje

Modeliai: 
KDL-40W4500 (didelė raiška)
KDL-46W4500 (didelė raiška)
KDL-52W4500 (didelė raiška)

W4500

Nepakartojama didelės raiškos vaizdo patirtis

Sukurtas kadrasSukurtas kadras Sukurtas kadras

Sukurtas kadras

BRAVIA produktų serija su 200 Hz sistema – Z4500BRAVIA produktų serija su 100 Hz sistema : EX1, W4500, X4500

BRAVIA televizorių serija su 1080 belaide prisijungimo galimybe – EX1

Sony BRAVIA - mògaukitòs 
skaitmenine televizija jau ‰iandien!
Naujos kartos Sony BRAVIA skyst˜j˜ kristal˜ televizoriai su integruotu skaitmeniniu MPEG-4 imtuvu yra pilnai suderinami 

su skaitmeninòs antÏeminòs televizijos transliacijomis Lietuvoje. Tereikia prie televizoriaus prijungti paprasãiausià 

kambarin´ arba lauko antenà, parinkti skaitmenini˜ kanal˜ paie‰kà ir mògautis 14* nemokam˜ kanal˜. 

Kaip matyti skaitmenin´ televizijà, per SONY BRAVIA televizori˜  tik su antÏeminòs televizijos antena?

Jei esate sudar´ sutart∞ su antÏeminòs skaitmeninòs televizijos 
tiekòju, teiraukitòs abonento kortelòs ir papildomai transliuojam˜ 
program˜ sàra‰o**. 
Jei esate sudar´ sutart∞ su kabelinòs televizijos tiekòju, galite 
naudotis ne tik ∞prastinòmis paslaugomis, bet Ïiròti skaitmenin´ 
televizijà, nes visi naujausi SONY BRAVIA televizoriai turi integruotus 
skaitmeninòs antÏeminòs (DVB-T) ir kabelinòs (DVB-C) televizijos 
imtuvus bei atitinkamus signalo dekoderius (MPEG-2 arba MPEG-4).

Kà turòtumòte Ïinoti?
Santrumpa DVB-T apibdina skaitmeninòs antÏeminiu bdu 
transliuojamos televizijos imtuvà, kuris antenos pagalba priima i‰ 
televizijos bok‰to oru siunãiamus skaitmeninòs televizijos signalus. 
Perduodamo signalo kokyb´ gali ∞takoti oro sàlygos ir teritoriniai 
ypatumai. Lietuvoje skaitmeninò antÏeminò televizija transliuojama 
MPEG-4 signalu. ·iuo metu antÏeminòs skaitmeninòs televizijos 
signalai dengia ~80% Lietuvos teritorijos*.
Santrumpa DVB-C apibdina skaitmeninòs kabeliniais tinklais 
transliuojamos televizijos imtuvà, kuris priima kabeliu perduodamus 
skaitmeninòs televizijos signalus. Kabelinòs televizijos sistemose 
naudojami MPEG-2 arba MPEG-4 signalai, uÏtikrinama auk‰ta 
vaizdo ir garso kokybò.

Kaip nustatyti televizori˜ skaitmeninòs televizijos kanalui?
1. Øjunkite televizori˜; 2. I‰sirinkite jums priimtinà kalbà; 3. 
Pasirinkdami ‰al∞ spauskite brk‰n∞ (”—“); 4. Pasirinkite skaitmeninius 
nustatymus (Digital Set –up); 5. Atsiradus klausimui ar norite pradòti 
automatin´ skaitmenini˜ kanal˜ paie‰kà (Do you want to start 
auto tuning?) spauskite mygtukà ”taip“ (yes); 6. Noròdami Ïiròti 
antÏemin´ skaitmenin´ televizijà atsiradus pasirinkimui (Please 
choose your TV connection) spauskite mygtukà ”antena“, 
televizorius pradòs skaitmenini˜ kanal˜ paie‰kà; 7. Baigus kanal˜ 
paie‰kà spauskite ”Meniu“ ir mògaukitòs skaitmenine televizija

Jei turite klausim˜, ra‰ykite elektronin∞ lai‰kà adresu cic@sony.lt arba skambinkite telefonu +370 37 33 86 55. Daugiau informacijos apie Sony BRAVIA 
televizorius ie‰kokite www.bravia.lt

*Transliuojam˜ kanal˜ skaiãius priklauso nuo skaitmeninòs televizijos tiekòjo (Vilniaus, 
Kauno, Klaipòdos, ·iauli˜, PanevòÏio, BirÏ˜ miestuose ir rajonuose, iki 
70 km atstumu nuo si˜stuvo). Daugiau informacijos rasite internete puslapyje www.rrt.lt
** Daugiau informacijos apie koduotos antÏeminòs televizijos Ïiròjimo galimybes 
skaitykite internete puslapyje www.bravia.lt

Øsidòmòkite!
2012 metais analoginòs televizijos transliacijos bus nutrauktos visoje Lietuvos teritorijoje. Pasielgsite i‰mintingai ∞sigij´ SONY BRAVIA televizori˜ 
dabar, nes pasiruo‰ite skaitmeninòs televizijos erai, ir jums nereikòs i‰laidauti perkant papildomà special˜ imtuvà/priedòl∞. 
·is imtuvas jau dabar yra SONY BRAVIA televizoriuose! 

Sony BRAVIA televizori˜ modeliai su integruotu MPEG-4 imtuvu (1 pav.)

V4500; V4710; V4730; E4000; EX1; W4000; W4220; W4230; W4500; 
X4500; Z4500
Patikrinkite, ar tikrai esate skaitmeninòs televizijos transliavimo 
zonoje. Tikslià informacijà rasite internete www.rrt.lt
Prijunkite antÏemin´ antenà ir nustatykite televizori˜ kaip paai‰kinta 
Ïemiau.

Îiròkite 14* nemokam˜ skaitmeninòs antÏeminòs televizijos kanal˜.

U4000; S4000; V4000;

Patikrinkite, ar tikrai esate skaitmeninòs televizijos transliavimo zonoje 
Tikslià informacijà rasite internete www.rrt.lt

Elektronikos preki˜ parduotuvòje ∞sigykite CONAX modul∞ su 
integruotu transkoderiu (MPEG-4/MPEG-2).

Prijunkite antÏemin´ antenà ir nustatykite televizori˜ kaip paai‰kinta 
Ïemiau.

Îiròkite 14* nemokam˜ skaitmeninòs antÏeminòs televizijos kanal˜.

Sony BRAVIA televizori˜� modeliai su integruotu MPEG-2 imtuvu (2 pav.)

Televizijos bokštas: 1 pav.2 pav.

Be BRAVIA Engine 2

Su BRAVIA Engine 2
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Belaidžiu būdu 
tarpusavyje sujungti 
skaitmeniniai įrenginiai 
SU DLNA* technologija taip pat be laidų susijungia ir su BRAVIA televizoriais bei kitomis tarpusavyje 
integruotomis jūsų namų technologijomis.

Tad dabar galite visiškai nesunkiai peržiūrėti, persiųsti ar dalytis skaitmeninėmis fotografi jomis ir muzika 
per bet kurią jūsų namuose esančią sertifi kuotą įrangą, pavyzdžiui, VAIO® Blu-ray Disc™ asmeniniai 
kompiuteriai ar kita technologiškai suderinama vaizdo ir garso aparatūra.

Įsivaizduokite, DLNA aplinkoje būdami svetainėje galėsite kuo ramiausiai peržiūrėti nuotraukas savo 
BRAVIA televizoriuje, siųsdamiesi duomenis iš gretimame kambaryje esančio asmeninio kompiuterio.
Jei jūsų nuotraukos yra su geografi nėmis žymėmis, BRAVIA fotožemėlapis greta kiekvienos nuotraukos 
ekrane parodys tikslią geografi nę padėtį.

Visiškai nebūtina turėti didžiulį kambarį, kad galėtumėte mėgautis visais 
plačiaekranių BRAVIA televizorių teikiamais privalumais. Rinkdamiesi 
BRAVIA televizoriaus dydį, atskaitos tašku laikykite minimalų atstumą 
tarp televizoriaus ekrano ir tos vietos, iš kurios į jį žiūrėsite. Šio atstumo 

laikymasis užtikrins, kad matomi vaizdai neatrodytų nei per dideli, nei 
per maži. Didelė raiška ir mūsų išskirtinė technologija BRAVIA ENGINE 2 
labai pagerina vaizdo kokybę, tad dabar galite rinktis didesnį BRAVIA 
televizorių ir sėdėdami arčiau jo, mėgautis neregėtai dailiu ir tiksliu vaizdu.

Su 1080 eilučių skiriamąja geba, 1080p didelė raiška užtikrina aukščiausią vaizdo kokybę net ir labai dideliame ekrane. 
1080p didelė raiška kiekvieną vaizdo detalę daro tikrovišką ir gyvą.

Didesnis didelės raiškos BRAVIA 

Ekologiškas požiūris: SONY korporacijos 
įsipareigojimas aplinkai
SONY – pasaulinė kompanija, kuri puikiai suvokia 

savo atsakomybę aktyviai prisidėdama prie viso 

pasaulio gyvybiškai svarbių pastangų, siekiant mažinti 

nepageidautinus klimato pokyčius. Tai įrodo ir SONY 

partnerystė su pasaulinio gamtos apsaugos fondo WWF 

klimato gelbėtojų programa. Prisijungusi prie klimato 

gelbėtojų programos 2006-aisiais, SONY korporacija 

įsipareigojo savo padaliniuose, esančiuose visame 

pasaulyje, iki 2010 metų 7% sumažinti šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų išmetimą į atmosferą, palyginti su 2000 

metų duomenimis. SONY, planuodama pagrindines 

savo produktų linijas, nuolatos siekia būti efektyvaus 

energijos vartojimo lydere pasaulyje ir sumažinti savo verslo 

operacijų sukeliamą CO2 dujų išmetimą į atmosferą.

Gamtosaugos samprata... mūsų produktuose
Nors 76% SONY išmetamų CO2 dujų visame pasaulyje atsiranda televizorių 
gamybos metu, SONY radikaliai sumažino gaminamų skystųjų kristalų 
televizorių naudojamos energijos kiekį. Tiesą pasakius, naujausi skystųjų 
kristalų televizorių modeliai naudoja dvigubai mažiau energijos nei 
televizoriai su elektroniniais vamzdžiais. SONY korporacija gavo Europos 
Komisijos apdovanojimą už efektyvų Europos energijos panaudojimą ir 
2007 metų Europos vaizdo ir garso asociacijos (EISA) „žalio“ televizoriaus 
apdovanojimą. BRAVIA televizoriams gaminti, kur tik įmanoma, naudojamos 
perdirbtos medžiagos, kad mūsų produktų gamybos sukeliamas anglies 
dujų išmetimas į atmosferą dar labiau sumažėtų. Mes taip pat sumažinome 
BRAVIA skystųjų kristalų televizoriams pakuoti naudojamas medžiagas, kad 
kiekviename sunkvežimyje tilptų 8% daugiau televizorių.

SONY gamtosaugos faktas. Ar žinojote, kad...
visi BRAVIA televizorių stovai pagaminti iš perdirbtų jogurto indelių? *DLNA yra atviras standartas skirtas namų laikmenų tinklui.

BRAVIA serijos su DLNA: W4500, X4500, Z4500 BRAVIA Sync: visoms pramogoms 
– vienas nuotolinio valdymo 
pultas

Turėdami BRAVIA Sync, visus savo 
namų pramogų įrenginius galėsite 
valdyti spustelėję vieną mygtuką. 
BRAVIA Sync per HDMI jungtį perduoda 
valdymo informaciją kitiems su BRAVIA 
Sync suderinamiems įrenginiams. 
Pavyzdžiui, vieną nuotolinio valdymo 
pultą galite užprogramuoti taip, kad 
juo valdytumėte ir BRAVIA televizorių, ir 
Blu-ray leistuvą, ir BRAVIA kino sistemą. 
Taip pat galite aktyvuoti vienu mygtuko 
spustelėjimu valdomą visos sistemos 
įjungimo ir išjungimo funkciją.

Vienas pultas. Visos pramogos.

Belaidžio didelės raiškos 
vaizdo kokybė

SONY ES dizaino centras BRAVIA EX1 modelį kūrė specialiai Europos rinkai, tad šiame televizoriuje puikiai 
dera pasaulyje ligi šiol neregėta technologinė naujovė ir išskirtinis išorinis patrauklumas. Šio televizoriaus 
ekranas toks plonas, kad prašyte prašosi kabinamas ant sienos, naudojant specialiai šiam tikslui sukurtą 
atskirai parduodamą reguliuojamą laikiklį (SU-WL700), kurio matmuo į gylį tėra vos 2 cm. Pagrindiniais 
šio televizoriaus dizaino akcentais sąmoningai pasirinkti įrėmintą paveikslą primenanti jo išvaizda ir 
elegantiški sidabro arba juodos spalvos rėmeliai (apvadai), o 40, 46 arba 52 colių EX1 modelio 
ekrano įstrižainės leidžia šį televizorių priderinti prie bet kokio namų interjero. Kad ir kaip BRAVIA EX1 
būtų žiūrimas, jis visuomet turės vieną pranašumą prieš paprastą televizorių – neįtikėtai greitą belaidį 
ryšį tarp ekrano ir signalo imtuvo, kuris tampa įmanomas dėl BRAVIA 1080 Wireless technologijos. Šioje 
sistemos dalyje yra trys HDMI jungtys, kuriomis televizorius gali būti prijungtas prie tokios sudėtingos namų 
pramogų sistemos kaip BRAVIA Theatre HTP-BD3IS, nepravedant nė vieno signalą teikiančio laido, kurių 
paprastam televizoriui ne retai prireiktų ir trijų. Belaidis ryšys toks spartus, kad didelės raiškos signalą 
perduoda realiu laiku, netgi per sienas, tobulai išsaugodamas vaizdo kokybę.

BRAVIA EX1 – pirmasis televizorius pasaulyje su įrėmintu skystųjų kristalų ekranu, į 

kurį integruota ir belaidė didelės raiškos prijungimo galimybė. Šis modelis – puikus 

baigiamasis 2008 metų SONY televizorių su skystųjų kristalų ekranais serijos akcentas.

Mažiau laidų 
– daugiau 
pramogų, 
džiaugiantis 
plonu BRAVIA EX1 
ekranu

BRAVIA televizorių serija su BRAVIA Sync: V4500, W4000, E4000, W4500, Z4500, X4500

Vaizdo kokybės gerinimo technologijos

Absoliučiai visuose BRAVIA televizorių modeliuose naudojamos vaizdo 
kokybės gerinimo technologijos, kurios garantuoja, kad televizoriaus 
ekrane atkurtas vaizdas bus tobulas. 

Gyvai ir su visomis spalvomis

Neseniai sukurta BRAVIA Engine 2 technologija garantuoja neprilygstamą 
vaizdo sodrumą ir aiškumą. Modeliai su šia technologija gali pasigirti 
64 kartus didesniu spalvų ekrane skaičiumi nei modeliai su kitais signalo 
apdorojimo mechanizmais. Tai reiškia, kad tokių televizorių atkuriamas 
vaizdas gerokai priartėja prie subtilių tikrovės pustonių. Pažangios BRAVIA 
Engine 2 signalo apdorojimo technologijos pateikia objektus taip aiškiai, 
kad matoma kiekviena jų detalė, sumažinamas vaizdo triukšmas ir 
atkuriamas pats tikroviškiausias vaizdas, koks tik įmanomas.
BRAVIA Engine 2 derinama su kitomis mūsų patentuotomis spalvų 
perteikimo technologijomis, kad televizoriaus ekrane vaizdas būtų kuo 
spalvingesnis. Live Colour Creation technologija tikroviškai atkuria spalvas ir 
netgi natūralius odos atspalvius. 

10 bitų ekrano plokštė užtikrina tolygią spalvų gradaciją 

Net keli BRAVIA televizorių modeliai turi pačios naujausios 10 bitų 
technologijos skystųjų kristalų ekrano plokštę, kuri gerokai pranoksta 
8 bitų plokščių parametrus ir kuria naują sklandžios ir natūralios spalvų 
gradacijos standartą. Visos SONY skystųjų kristalų plokštės pasižymi 
dideliu dinaminiu kontrastu ir 178° žiūros kampu. Suderinta su išskirtiniu 
„plataus spalvų spektro“ foniniu apšvietimu (WCG-CCFL), mūsų naujoji 
10 bitų ekrano plokštė neįtikėtinai kokybiškai atkuria spalvų gradacijas 
30% platesniame diapazone. Taip jums garantuojamas nuostabiai 
tikroviškas vaizdas su neįtikėtinai sklandžiais perėjimais tarp šviesių ir 
tamsių spalvos pustonių.

BRAVIA – vaizdai kaip niekur kitur Išsirinkite tinkamą BRAVIA 
televizorių

Kiekviena akimirka 
visiškai aiškiai

Planuodami fi lmavimo eigą režisieriai praleidžia ne vieną valandą ar netgi dieną, nes nori nuodugniai 

apgalvoti kiekvieną minutę ir tiksliai perteikti savo viziją. Nepraraskite galimybės pasidžiaugti šiomis kruopščiai 

apgalvotomis detalėmis žiūrėdami į jas pačios aukščiausios kokybės ekrane. SONY sukurta Motionfl ow 

technologija jums leis patirti tokią fi lmo tikrovę, kokią ir buvo sumanęs pats režisierius, visiškai aiškiai matant 

kiekvieną kadro detalę.

Platus pasirinkimas. 
Nepriekaištinga kokybė. 
Įkvepianti vizija. 
Didesnės galimybės.

Visų laikų geriausias didelės raiškos aiškumas su pirmąja 
pasaulyje BRAVIA Motionfl ow 200 Hz sistema – Z4500

Naudojant sudėtingus algoritmus, į Z4500 modelį įdiegta Motionfl ow 
200 Hz sistema kiekvienam originaliam kadrui apskaičiuoja po tris 
papildomus kadrus, taip padidindama kadrų kaitos greitį nuo 50 iki 200 
kadrų per sekundę. Šio parametro padidinimo rezultatas – sklandesnis 
ir aiškesnis judesio atkūrimas skystųjų kristalų televizoriuje. Papildoma 
vaizdo kokybės tobulinimo technologija IB Reduction (vaizdo liejimosi 
sumažinimas) padidina galutinio vaizdo tikslumą kadras po kadro 
gerindama originalą, kol šį pradeda apdoroti Motionfl ow 200 Hz 
sistema. Motionfl ow 200 Hz jums suteikia galimybę taip tiksliai pamatyti 
visas suplanuotas kadro detales, kaip jas sumanė režisierius ir stebėti 

visiškai sklandų judesį sporto, tarkim, futbolo varžybų metu, taip 
kurdama naują vaizdo kokybės ir malonumo standartą.
Nenuginčijamas BRAVIA Z4500 vaizdo kokybės pranašumas tiesiogiai 
susijęs su BRAVIA kokybės esme – BRAVIA Engine 2. Ši nauja visuotinai 
pripažinto SONY signalo apdorojimo mechanizmo versija paremta 
patentuotomis technologijomis, kad kadras po kadro kiekvieną 
akimirką patobulintų vaizdą. BRAVIA Engine 2 dar tikroviškiau atkuria 
juodą spalvą, įspūdingai tikroviškai perteikia rodomų objektų sodrumą 
ir detales, pašalina dėmes ir vaizdo „triukšmą“ bei perteikia visiems 
BRAVIA prekės ženklo produktams būdingą gyvybingą spalvų gamą. 
Vaizdo kokybei labai svarbus ir kontrastas. Tad BRAVIA Engine 2 
veiklą galutinai užbaigia labai aukštas ekrano dinaminio kontrasto 
koefi cientas 80000:1.

Mažai vibracijos

Kadras 0/200 Kadras 1/200 Kadras 2/200 Kadras 3/200 Kadras 4/200

Vaizdo susiliejimas sumažinamas 
dar labiau, originalių kadrų pagrin-
du sukuriant dar tris naujus kadrus.

Kadras 0/100 Kadras 1/100 Kadras 2/100

Vaizdo susiliejimas sumažinamas, 
originalių kadrų pagrindu sukuriant 
dar vieną papildomą kadrą.

Mažai vibracijos

Vibracija

Kadras 0/50 Kadras 1/50

Vaizdas susilieja, nes susidaro 
didelis skirtumas tarp pirmo ir 
antro kadro.

Originalas 
(50 kadrų per 

sekundę)

Šį rudenį SONY ir vėl pateiks gausybę naujų technologijų, kurios visų pirma pasieks vartotojus Europoje. 

Europa – pagrindinė BRAVIA produktų rinka, ir SONY korporacija yra užsibrėžusi, kad BRAVIA televizoriai būtų 

pirmaujantys skystųjų kristalų televizoriai rinkoje. Korporacija  užtikrina, kad pirkdami šiuos televizorius, 

vartotojai gaus pačią geriausią vaizdo kokybę, technologinį novatoriškumą ir produkto dizainą. SONY BRAVIA 

yra ploniausi pasaulyje televizoriai, pasižymintys sparčiausia kadrų kaita ir kviečiantys į tokį televizijos pasaulį, 

kurio neįmanoma rasti niekur kitur.

8 bitų ekrano plokštė

8 bitų skystųjų kristalų plokštė 
leidžia labai akivaizdžiai pereiti nuo 

vieno spalvos tono prie kito, todėl visi 
perėjimai tarp šviesių ir tamsių 

televizoriaus ekrano plotų tampa 
akivaizdžiai netolygūs. Negana to, 
įprastinė 8 bitų ekrano plokštė be 
„plataus spalvų spektro“ foninio 

apšvietimo negali atkurti visų
spektro spalvų.

Live Colour Creation + 8 bitai

„Plataus spalvų spektro“ foninis 
apšvietimas padeda 8 bitų plokštei 

atkurti visas spektro spalvas ir 
tikroviškiau pateikti spalvų gamą. Bet 
net ir su išplėstu spalvų spektru 8 bitų 
ekrano plokštė spalvas graduoja toli 

gražu ne taip sklandžiai, kaip tai daro 
10 bitų plokštė.

Live Colour Creation + 10 bitų

BRAVIA 10 bitų ekrano plokštė garantuoja 
pačios aukščiausios kokybės spalvų atkūrimo 
technologiją – WCG-CCFL foninį apšvietimą 
suderintą su 10 bitų skystųjų kristalų plokštės 

spalvų gradacijomis. 10 bitų ekranas užtikrina 
sklandesnį ir tikroviškesnį perėjimą nuo tamsos 

prie šviesos visoje spalvų gamoje.

Aukštos kokybės pramogas garantuojantys 
modeliai už prieinamą kainą

Modeliai: 
KDL-26V4500
KDL-32V4500
KDL-37V4500

V4500

Itin ploni, itin stilingi plokščiaekraniai modeliai

Modeliai: 
KDL-40EX1 juodas arba sidabrinis
KDL-46EX1 juodas arba sidabrinis
KDL-52EX1 juodas arba sidabrinis

EX1

Didelės raiškos modeliai, aiškiai atkuriantys judesį

Modeliai: 
KDL-40Z4500 (didelė raiška)
KDL-46Z4500 (didelė raiška)
KDL-52Z4500 (didelė raiška)

Z4500

Tobuli pasirinkimai nusimanantiems žiūrovams

Modeliai: 
KDL-40X4500 (didelė raiška)
KDL-46X4500 (didelė raiška)
KDL-55X4500 (didelė raiška)

X4500

Gražūs kaip paveikslėliai

Modeliai: 
KDL-26E4000 (WXGA)
KDL-32E4000 (didelė raiška)
KDL-40E4000 (didelė raiška)

E4000

Tobula kainos ir kokybės dermė

Modeliai: 
KDL-40V4000 (didelė raiška)
KDL-46V4000 (didelė raiška)
KDL-52V4000 (didelė raiška)

V4000

Modeliai: 
KDL-40W4000 (didelė raiška)
KDL-46W4000 (didelė raiška)
KDL-52W4000 (didelė raiška)

W4000

Didelė raiška akinamame 100 Hz šlovės spindesyje

Modeliai: 
KDL-40W4500 (didelė raiška)
KDL-46W4500 (didelė raiška)
KDL-52W4500 (didelė raiška)

W4500

Nepakartojama didelės raiškos vaizdo patirtis

Sukurtas kadrasSukurtas kadras Sukurtas kadras

Sukurtas kadras

BRAVIA produktų serija su 200 Hz sistema – Z4500BRAVIA produktų serija su 100 Hz sistema : EX1, W4500, X4500

BRAVIA televizorių serija su 1080 belaide prisijungimo galimybe – EX1

Sony BRAVIA - mògaukitòs 
skaitmenine televizija jau ‰iandien!
Naujos kartos Sony BRAVIA skyst˜j˜ kristal˜ televizoriai su integruotu skaitmeniniu MPEG-4 imtuvu yra pilnai suderinami 

su skaitmeninòs antÏeminòs televizijos transliacijomis Lietuvoje. Tereikia prie televizoriaus prijungti paprasãiausià 

kambarin´ arba lauko antenà, parinkti skaitmenini˜ kanal˜ paie‰kà ir mògautis 14* nemokam˜ kanal˜. 

Kaip matyti skaitmenin´ televizijà, per SONY BRAVIA televizori˜  tik su antÏeminòs televizijos antena?

Jei esate sudar´ sutart∞ su antÏeminòs skaitmeninòs televizijos 
tiekòju, teiraukitòs abonento kortelòs ir papildomai transliuojam˜ 
program˜ sàra‰o**. 
Jei esate sudar´ sutart∞ su kabelinòs televizijos tiekòju, galite 
naudotis ne tik ∞prastinòmis paslaugomis, bet Ïiròti skaitmenin´ 
televizijà, nes visi naujausi SONY BRAVIA televizoriai turi integruotus 
skaitmeninòs antÏeminòs (DVB-T) ir kabelinòs (DVB-C) televizijos 
imtuvus bei atitinkamus signalo dekoderius (MPEG-2 arba MPEG-4).

Kà turòtumòte Ïinoti?
Santrumpa DVB-T apibdina skaitmeninòs antÏeminiu bdu 
transliuojamos televizijos imtuvà, kuris antenos pagalba priima i‰ 
televizijos bok‰to oru siunãiamus skaitmeninòs televizijos signalus. 
Perduodamo signalo kokyb´ gali ∞takoti oro sàlygos ir teritoriniai 
ypatumai. Lietuvoje skaitmeninò antÏeminò televizija transliuojama 
MPEG-4 signalu. ·iuo metu antÏeminòs skaitmeninòs televizijos 
signalai dengia ~80% Lietuvos teritorijos*.
Santrumpa DVB-C apibdina skaitmeninòs kabeliniais tinklais 
transliuojamos televizijos imtuvà, kuris priima kabeliu perduodamus 
skaitmeninòs televizijos signalus. Kabelinòs televizijos sistemose 
naudojami MPEG-2 arba MPEG-4 signalai, uÏtikrinama auk‰ta 
vaizdo ir garso kokybò.

Kaip nustatyti televizori˜ skaitmeninòs televizijos kanalui?
1. Øjunkite televizori˜; 2. I‰sirinkite jums priimtinà kalbà; 3. 
Pasirinkdami ‰al∞ spauskite brk‰n∞ (”—“); 4. Pasirinkite skaitmeninius 
nustatymus (Digital Set –up); 5. Atsiradus klausimui ar norite pradòti 
automatin´ skaitmenini˜ kanal˜ paie‰kà (Do you want to start 
auto tuning?) spauskite mygtukà ”taip“ (yes); 6. Noròdami Ïiròti 
antÏemin´ skaitmenin´ televizijà atsiradus pasirinkimui (Please 
choose your TV connection) spauskite mygtukà ”antena“, 
televizorius pradòs skaitmenini˜ kanal˜ paie‰kà; 7. Baigus kanal˜ 
paie‰kà spauskite ”Meniu“ ir mògaukitòs skaitmenine televizija

Jei turite klausim˜, ra‰ykite elektronin∞ lai‰kà adresu cic@sony.lt arba skambinkite telefonu +370 37 33 86 55. Daugiau informacijos apie Sony BRAVIA 
televizorius ie‰kokite www.bravia.lt

*Transliuojam˜ kanal˜ skaiãius priklauso nuo skaitmeninòs televizijos tiekòjo (Vilniaus, 
Kauno, Klaipòdos, ·iauli˜, PanevòÏio, BirÏ˜ miestuose ir rajonuose, iki 
70 km atstumu nuo si˜stuvo). Daugiau informacijos rasite internete puslapyje www.rrt.lt
** Daugiau informacijos apie koduotos antÏeminòs televizijos Ïiròjimo galimybes 
skaitykite internete puslapyje www.bravia.lt

Øsidòmòkite!
2012 metais analoginòs televizijos transliacijos bus nutrauktos visoje Lietuvos teritorijoje. Pasielgsite i‰mintingai ∞sigij´ SONY BRAVIA televizori˜ 
dabar, nes pasiruo‰ite skaitmeninòs televizijos erai, ir jums nereikòs i‰laidauti perkant papildomà special˜ imtuvà/priedòl∞. 
·is imtuvas jau dabar yra SONY BRAVIA televizoriuose! 

Sony BRAVIA televizori˜ modeliai su integruotu MPEG-4 imtuvu (1 pav.)

V4500; V4710; V4730; E4000; EX1; W4000; W4220; W4230; W4500; 
X4500; Z4500
Patikrinkite, ar tikrai esate skaitmeninòs televizijos transliavimo 
zonoje. Tikslià informacijà rasite internete www.rrt.lt
Prijunkite antÏemin´ antenà ir nustatykite televizori˜ kaip paai‰kinta 
Ïemiau.

Îiròkite 14* nemokam˜ skaitmeninòs antÏeminòs televizijos kanal˜.

U4000; S4000; V4000;

Patikrinkite, ar tikrai esate skaitmeninòs televizijos transliavimo zonoje 
Tikslià informacijà rasite internete www.rrt.lt

Elektronikos preki˜ parduotuvòje ∞sigykite CONAX modul∞ su 
integruotu transkoderiu (MPEG-4/MPEG-2).

Prijunkite antÏemin´ antenà ir nustatykite televizori˜ kaip paai‰kinta 
Ïemiau.

Îiròkite 14* nemokam˜ skaitmeninòs antÏeminòs televizijos kanal˜.

Sony BRAVIA televizori˜� modeliai su integruotu MPEG-2 imtuvu (2 pav.)

Televizijos bokštas: 1 pav.2 pav.

Be BRAVIA Engine 2

Su BRAVIA Engine 2
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Belaidžiu būdu 
tarpusavyje sujungti 
skaitmeniniai įrenginiai 
SU DLNA* technologija taip pat be laidų susijungia ir su BRAVIA televizoriais bei kitomis tarpusavyje 
integruotomis jūsų namų technologijomis.

Tad dabar galite visiškai nesunkiai peržiūrėti, persiųsti ar dalytis skaitmeninėmis fotografi jomis ir muzika 
per bet kurią jūsų namuose esančią sertifi kuotą įrangą, pavyzdžiui, VAIO® Blu-ray Disc™ asmeniniai 
kompiuteriai ar kita technologiškai suderinama vaizdo ir garso aparatūra.

Įsivaizduokite, DLNA aplinkoje būdami svetainėje galėsite kuo ramiausiai peržiūrėti nuotraukas savo 
BRAVIA televizoriuje, siųsdamiesi duomenis iš gretimame kambaryje esančio asmeninio kompiuterio.
Jei jūsų nuotraukos yra su geografi nėmis žymėmis, BRAVIA fotožemėlapis greta kiekvienos nuotraukos 
ekrane parodys tikslią geografi nę padėtį.

Visiškai nebūtina turėti didžiulį kambarį, kad galėtumėte mėgautis visais 
plačiaekranių BRAVIA televizorių teikiamais privalumais. Rinkdamiesi 
BRAVIA televizoriaus dydį, atskaitos tašku laikykite minimalų atstumą 
tarp televizoriaus ekrano ir tos vietos, iš kurios į jį žiūrėsite. Šio atstumo 

laikymasis užtikrins, kad matomi vaizdai neatrodytų nei per dideli, nei 
per maži. Didelė raiška ir mūsų išskirtinė technologija BRAVIA ENGINE 2 
labai pagerina vaizdo kokybę, tad dabar galite rinktis didesnį BRAVIA 
televizorių ir sėdėdami arčiau jo, mėgautis neregėtai dailiu ir tiksliu vaizdu.

Su 1080 eilučių skiriamąja geba, 1080p didelė raiška užtikrina aukščiausią vaizdo kokybę net ir labai dideliame ekrane. 
1080p didelė raiška kiekvieną vaizdo detalę daro tikrovišką ir gyvą.

Didesnis didelės raiškos BRAVIA 

Ekologiškas požiūris: SONY korporacijos 
įsipareigojimas aplinkai
SONY – pasaulinė kompanija, kuri puikiai suvokia 

savo atsakomybę aktyviai prisidėdama prie viso 

pasaulio gyvybiškai svarbių pastangų, siekiant mažinti 

nepageidautinus klimato pokyčius. Tai įrodo ir SONY 

partnerystė su pasaulinio gamtos apsaugos fondo WWF 

klimato gelbėtojų programa. Prisijungusi prie klimato 

gelbėtojų programos 2006-aisiais, SONY korporacija 

įsipareigojo savo padaliniuose, esančiuose visame 

pasaulyje, iki 2010 metų 7% sumažinti šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų išmetimą į atmosferą, palyginti su 2000 

metų duomenimis. SONY, planuodama pagrindines 

savo produktų linijas, nuolatos siekia būti efektyvaus 

energijos vartojimo lydere pasaulyje ir sumažinti savo verslo 

operacijų sukeliamą CO2 dujų išmetimą į atmosferą.

Gamtosaugos samprata... mūsų produktuose
Nors 76% SONY išmetamų CO2 dujų visame pasaulyje atsiranda televizorių 
gamybos metu, SONY radikaliai sumažino gaminamų skystųjų kristalų 
televizorių naudojamos energijos kiekį. Tiesą pasakius, naujausi skystųjų 
kristalų televizorių modeliai naudoja dvigubai mažiau energijos nei 
televizoriai su elektroniniais vamzdžiais. SONY korporacija gavo Europos 
Komisijos apdovanojimą už efektyvų Europos energijos panaudojimą ir 
2007 metų Europos vaizdo ir garso asociacijos (EISA) „žalio“ televizoriaus 
apdovanojimą. BRAVIA televizoriams gaminti, kur tik įmanoma, naudojamos 
perdirbtos medžiagos, kad mūsų produktų gamybos sukeliamas anglies 
dujų išmetimas į atmosferą dar labiau sumažėtų. Mes taip pat sumažinome 
BRAVIA skystųjų kristalų televizoriams pakuoti naudojamas medžiagas, kad 
kiekviename sunkvežimyje tilptų 8% daugiau televizorių.

SONY gamtosaugos faktas. Ar žinojote, kad...
visi BRAVIA televizorių stovai pagaminti iš perdirbtų jogurto indelių? *DLNA yra atviras standartas skirtas namų laikmenų tinklui.

BRAVIA serijos su DLNA: W4500, X4500, Z4500

BRAVIA Sync: visoms pramogoms 
– vienas nuotolinio valdymo 
pultas Turėdami BRAVIA Sync, visus savo 

namų pramogų įrenginius galėsite 
valdyti spustelėję vieną mygtuką. 
BRAVIA Sync per HDMI jungtį perduoda 
valdymo informaciją kitiems su BRAVIA 
Sync suderinamiems įrenginiams. 
Pavyzdžiui, vieną nuotolinio valdymo 
pultą galite užprogramuoti taip, kad 
juo valdytumėte ir BRAVIA televizorių, ir 
Blu-ray leistuvą, ir BRAVIA kino sistemą. 
Taip pat galite aktyvuoti vienu mygtuko 
spustelėjimu valdomą visos sistemos 
įjungimo ir išjungimo funkciją.

Vienas pultas. Visos pramogos.

Belaidžio didelės raiškos 
vaizdo kokybė

SONY ES dizaino centras BRAVIA EX1 modelį kūrė specialiai Europos rinkai, tad šiame televizoriuje puikiai 
dera pasaulyje ligi šiol neregėta technologinė naujovė ir išskirtinis išorinis patrauklumas. Šio televizoriaus 
ekranas toks plonas, kad prašyte prašosi kabinamas ant sienos, naudojant specialiai šiam tikslui sukurtą 
atskirai parduodamą reguliuojamą laikiklį (SU-WL700), kurio matmuo į gylį tėra vos 2 cm. Pagrindiniais 
šio televizoriaus dizaino akcentais sąmoningai pasirinkti įrėmintą paveikslą primenanti jo išvaizda ir 
elegantiški sidabro arba juodos spalvos rėmeliai (apvadai), o 40, 46 arba 52 colių EX1 modelio 
ekrano įstrižainės leidžia šį televizorių priderinti prie bet kokio namų interjero. Kad ir kaip BRAVIA EX1 
būtų žiūrimas, jis visuomet turės vieną pranašumą prieš paprastą televizorių – neįtikėtai greitą belaidį 
ryšį tarp ekrano ir signalo imtuvo, kuris tampa įmanomas dėl BRAVIA 1080 Wireless technologijos. Šioje 
sistemos dalyje yra trys HDMI jungtys, kuriomis televizorius gali būti prijungtas prie tokios sudėtingos namų 
pramogų sistemos kaip BRAVIA Theatre HTP-BD3IS, nepravedant nė vieno signalą teikiančio laido, kurių 
paprastam televizoriui ne retai prireiktų ir trijų. Belaidis ryšys toks spartus, kad didelės raiškos signalą 
perduoda realiu laiku, netgi per sienas, tobulai išsaugodamas vaizdo kokybę.

BRAVIA EX1 – pirmasis televizorius pasaulyje su įrėmintu skystųjų kristalų ekranu, į 

kurį integruota ir belaidė didelės raiškos prijungimo galimybė. Šis modelis – puikus 

baigiamasis 2008 metų SONY televizorių su skystųjų kristalų ekranais serijos akcentas.

Mažiau laidų 
– daugiau 
pramogų, 
džiaugiantis 
plonu BRAVIA EX1 
ekranu

BRAVIA televizorių serija su BRAVIA Sync: V4500, W4000, E4000, W4500, Z4500, X4500

Vaizdo kokybės gerinimo technologijos

Absoliučiai visuose BRAVIA televizorių modeliuose naudojamos vaizdo 
kokybės gerinimo technologijos, kurios garantuoja, kad televizoriaus 
ekrane atkurtas vaizdas bus tobulas. 

Gyvai ir su visomis spalvomis

Neseniai sukurta BRAVIA Engine 2 technologija garantuoja neprilygstamą 
vaizdo sodrumą ir aiškumą. Modeliai su šia technologija gali pasigirti 
64 kartus didesniu spalvų ekrane skaičiumi nei modeliai su kitais signalo 
apdorojimo mechanizmais. Tai reiškia, kad tokių televizorių atkuriamas 
vaizdas gerokai priartėja prie subtilių tikrovės pustonių. Pažangios BRAVIA 
Engine 2 signalo apdorojimo technologijos pateikia objektus taip aiškiai, 
kad matoma kiekviena jų detalė, sumažinamas vaizdo triukšmas ir 
atkuriamas pats tikroviškiausias vaizdas, koks tik įmanomas.
BRAVIA Engine 2 derinama su kitomis mūsų patentuotomis spalvų 
perteikimo technologijomis, kad televizoriaus ekrane vaizdas būtų kuo 
spalvingesnis. Live Colour Creation technologija tikroviškai atkuria spalvas ir 
netgi natūralius odos atspalvius. 

10 bitų ekrano plokštė užtikrina tolygią spalvų gradaciją 

Net keli BRAVIA televizorių modeliai turi pačios naujausios 10 bitų 
technologijos skystųjų kristalų ekrano plokštę, kuri gerokai pranoksta 
8 bitų plokščių parametrus ir kuria naują sklandžios ir natūralios spalvų 
gradacijos standartą. Visos SONY skystųjų kristalų plokštės pasižymi 
dideliu dinaminiu kontrastu ir 178° žiūros kampu. Suderinta su išskirtiniu 
„plataus spalvų spektro“ foniniu apšvietimu (WCG-CCFL), mūsų naujoji 
10 bitų ekrano plokštė neįtikėtinai kokybiškai atkuria spalvų gradacijas 
30% platesniame diapazone. Taip jums garantuojamas nuostabiai 
tikroviškas vaizdas su neįtikėtinai sklandžiais perėjimais tarp šviesių ir 
tamsių spalvos pustonių.

BRAVIA – vaizdai kaip niekur kiturIšsirinkite tinkamą BRAVIA 
televizorių

Kiekviena akimirka 
visiškai aiškiai

Planuodami fi lmavimo eigą režisieriai praleidžia ne vieną valandą ar netgi dieną, nes nori nuodugniai 

apgalvoti kiekvieną minutę ir tiksliai perteikti savo viziją. Nepraraskite galimybės pasidžiaugti šiomis kruopščiai 

apgalvotomis detalėmis žiūrėdami į jas pačios aukščiausios kokybės ekrane. SONY sukurta Motionfl ow 

technologija jums leis patirti tokią fi lmo tikrovę, kokią ir buvo sumanęs pats režisierius, visiškai aiškiai matant 

kiekvieną kadro detalę.

Platus pasirinkimas. 
Nepriekaištinga kokybė. 
Įkvepianti vizija. 
Didesnės galimybės.

Visų laikų geriausias didelės raiškos aiškumas su pirmąja 
pasaulyje BRAVIA Motionfl ow 200 Hz sistema – Z4500

Naudojant sudėtingus algoritmus, į Z4500 modelį įdiegta Motionfl ow 
200 Hz sistema kiekvienam originaliam kadrui apskaičiuoja po tris 
papildomus kadrus, taip padidindama kadrų kaitos greitį nuo 50 iki 200 
kadrų per sekundę. Šio parametro padidinimo rezultatas – sklandesnis 
ir aiškesnis judesio atkūrimas skystųjų kristalų televizoriuje. Papildoma 
vaizdo kokybės tobulinimo technologija IB Reduction (vaizdo liejimosi 
sumažinimas) padidina galutinio vaizdo tikslumą kadras po kadro 
gerindama originalą, kol šį pradeda apdoroti Motionfl ow 200 Hz 
sistema. Motionfl ow 200 Hz jums suteikia galimybę taip tiksliai pamatyti 
visas suplanuotas kadro detales, kaip jas sumanė režisierius ir stebėti 

visiškai sklandų judesį sporto, tarkim, futbolo varžybų metu, taip 
kurdama naują vaizdo kokybės ir malonumo standartą.
Nenuginčijamas BRAVIA Z4500 vaizdo kokybės pranašumas tiesiogiai 
susijęs su BRAVIA kokybės esme – BRAVIA Engine 2. Ši nauja visuotinai 
pripažinto SONY signalo apdorojimo mechanizmo versija paremta 
patentuotomis technologijomis, kad kadras po kadro kiekvieną 
akimirką patobulintų vaizdą. BRAVIA Engine 2 dar tikroviškiau atkuria 
juodą spalvą, įspūdingai tikroviškai perteikia rodomų objektų sodrumą 
ir detales, pašalina dėmes ir vaizdo „triukšmą“ bei perteikia visiems 
BRAVIA prekės ženklo produktams būdingą gyvybingą spalvų gamą. 
Vaizdo kokybei labai svarbus ir kontrastas. Tad BRAVIA Engine 2 
veiklą galutinai užbaigia labai aukštas ekrano dinaminio kontrasto 
koefi cientas 80000:1.

Mažai vibracijos

Kadras 0/200 Kadras 1/200Kadras 2/200Kadras 3/200Kadras 4/200

Vaizdo susiliejimas sumažinamas 
dar labiau, originalių kadrų pagrin-
du sukuriant dar tris naujus kadrus.

Kadras 0/100Kadras 1/100Kadras 2/100

Vaizdo susiliejimas sumažinamas, 
originalių kadrų pagrindu sukuriant 
dar vieną papildomą kadrą.

Mažai vibracijos

Vibracija

Kadras 0/50Kadras 1/50

Vaizdas susilieja, nes susidaro 
didelis skirtumas tarp pirmo ir 
antro kadro.

Originalas 
(50 kadrų per 

sekundę)

Šį rudenį SONY ir vėl pateiks gausybę naujų technologijų, kurios visų pirma pasieks vartotojus Europoje. 

Europa – pagrindinė BRAVIA produktų rinka, ir SONY korporacija yra užsibrėžusi, kad BRAVIA televizoriai būtų 

pirmaujantys skystųjų kristalų televizoriai rinkoje. Korporacija  užtikrina, kad pirkdami šiuos televizorius, 

vartotojai gaus pačią geriausią vaizdo kokybę, technologinį novatoriškumą ir produkto dizainą. SONY BRAVIA 

yra ploniausi pasaulyje televizoriai, pasižymintys sparčiausia kadrų kaita ir kviečiantys į tokį televizijos pasaulį, 

kurio neįmanoma rasti niekur kitur.

8 bitų ekrano plokštė

8 bitų skystųjų kristalų plokštė 
leidžia labai akivaizdžiai pereiti nuo 

vieno spalvos tono prie kito, todėl visi 
perėjimai tarp šviesių ir tamsių 

televizoriaus ekrano plotų tampa 
akivaizdžiai netolygūs. Negana to, 
įprastinė 8 bitų ekrano plokštė be 
„plataus spalvų spektro“ foninio 

apšvietimo negali atkurti visų
spektro spalvų.

Live Colour Creation + 8 bitai

„Plataus spalvų spektro“ foninis 
apšvietimas padeda 8 bitų plokštei 

atkurti visas spektro spalvas ir 
tikroviškiau pateikti spalvų gamą. Bet 
net ir su išplėstu spalvų spektru 8 bitų 
ekrano plokštė spalvas graduoja toli 

gražu ne taip sklandžiai, kaip tai daro 
10 bitų plokštė.

Live Colour Creation + 10 bitų

BRAVIA 10 bitų ekrano plokštė garantuoja 
pačios aukščiausios kokybės spalvų atkūrimo 
technologiją – WCG-CCFL foninį apšvietimą 
suderintą su 10 bitų skystųjų kristalų plokštės 

spalvų gradacijomis. 10 bitų ekranas užtikrina 
sklandesnį ir tikroviškesnį perėjimą nuo tamsos 

prie šviesos visoje spalvų gamoje.

Aukštos kokybės pramogas garantuojantys 
modeliai už prieinamą kainą

Modeliai: 
KDL-26V4500
KDL-32V4500
KDL-37V4500

V4500

Itin ploni, itin stilingi plokščiaekraniai modeliai

Modeliai: 
KDL-40EX1 juodas arba sidabrinis
KDL-46EX1 juodas arba sidabrinis
KDL-52EX1 juodas arba sidabrinis

EX1

Didelės raiškos modeliai, aiškiai atkuriantys judesį

Modeliai: 
KDL-40Z4500 (didelė raiška)
KDL-46Z4500 (didelė raiška)
KDL-52Z4500 (didelė raiška)

Z4500

Tobuli pasirinkimai nusimanantiems žiūrovams

Modeliai: 
KDL-40X4500 (didelė raiška)
KDL-46X4500 (didelė raiška)
KDL-55X4500 (didelė raiška)

X4500

Gražūs kaip paveikslėliai

Modeliai: 
KDL-26E4000 (WXGA)
KDL-32E4000 (didelė raiška)
KDL-40E4000 (didelė raiška)

E4000

Tobula kainos ir kokybės dermė

Modeliai: 
KDL-40V4000 (didelė raiška)
KDL-46V4000 (didelė raiška)
KDL-52V4000 (didelė raiška)

V4000

Modeliai: 
KDL-40W4000 (didelė raiška)
KDL-46W4000 (didelė raiška)
KDL-52W4000 (didelė raiška)

W4000

Didelė raiška akinamame 100 Hz šlovės spindesyje

Modeliai: 
KDL-40W4500 (didelė raiška)
KDL-46W4500 (didelė raiška)
KDL-52W4500 (didelė raiška)

W4500

Nepakartojama didelės raiškos vaizdo patirtis

Sukurtas kadras Sukurtas kadrasSukurtas kadras

Sukurtas kadras

BRAVIA produktų serija su 200 Hz sistema – Z4500 BRAVIA produktų serija su 100 Hz sistema : EX1, W4500, X4500

BRAVIA televizorių serija su 1080 belaide prisijungimo galimybe – EX1

Sony BRAVIA - mògaukitòs 
skaitmenine televizija jau ‰iandien!
Naujos kartos Sony BRAVIA skyst˜j˜ kristal˜ televizoriai su integruotu skaitmeniniu MPEG-4 imtuvu yra pilnai suderinami 

su skaitmeninòs antÏeminòs televizijos transliacijomis Lietuvoje. Tereikia prie televizoriaus prijungti paprasãiausià 

kambarin´ arba lauko antenà, parinkti skaitmenini˜ kanal˜ paie‰kà ir mògautis 14* nemokam˜ kanal˜. 

Kaip matyti skaitmenin´ televizijà, per SONY BRAVIA televizori˜  tik su antÏeminòs televizijos antena?

Jei esate sudar´ sutart∞ su antÏeminòs skaitmeninòs televizijos 
tiekòju, teiraukitòs abonento kortelòs ir papildomai transliuojam˜ 
program˜ sàra‰o**. 
Jei esate sudar´ sutart∞ su kabelinòs televizijos tiekòju, galite 
naudotis ne tik ∞prastinòmis paslaugomis, bet Ïiròti skaitmenin´ 
televizijà, nes visi naujausi SONY BRAVIA televizoriai turi integruotus 
skaitmeninòs antÏeminòs (DVB-T) ir kabelinòs (DVB-C) televizijos 
imtuvus bei atitinkamus signalo dekoderius (MPEG-2 arba MPEG-4).

Kà turòtumòte Ïinoti?
Santrumpa DVB-T apibdina skaitmeninòs antÏeminiu bdu 
transliuojamos televizijos imtuvà, kuris antenos pagalba priima i‰ 
televizijos bok‰to oru siunãiamus skaitmeninòs televizijos signalus. 
Perduodamo signalo kokyb´ gali ∞takoti oro sàlygos ir teritoriniai 
ypatumai. Lietuvoje skaitmeninò antÏeminò televizija transliuojama 
MPEG-4 signalu. ·iuo metu antÏeminòs skaitmeninòs televizijos 
signalai dengia ~80% Lietuvos teritorijos*.
Santrumpa DVB-C apibdina skaitmeninòs kabeliniais tinklais 
transliuojamos televizijos imtuvà, kuris priima kabeliu perduodamus 
skaitmeninòs televizijos signalus. Kabelinòs televizijos sistemose 
naudojami MPEG-2 arba MPEG-4 signalai, uÏtikrinama auk‰ta 
vaizdo ir garso kokybò.

Kaip nustatyti televizori˜ skaitmeninòs televizijos kanalui?
1. Øjunkite televizori˜; 2. I‰sirinkite jums priimtinà kalbà; 3. 
Pasirinkdami ‰al∞ spauskite brk‰n∞ (”—“); 4. Pasirinkite skaitmeninius 
nustatymus (Digital Set –up); 5. Atsiradus klausimui ar norite pradòti 
automatin´ skaitmenini˜ kanal˜ paie‰kà (Do you want to start 
auto tuning?) spauskite mygtukà ”taip“ (yes); 6. Noròdami Ïiròti 
antÏemin´ skaitmenin´ televizijà atsiradus pasirinkimui (Please 
choose your TV connection) spauskite mygtukà ”antena“, 
televizorius pradòs skaitmenini˜ kanal˜ paie‰kà; 7. Baigus kanal˜ 
paie‰kà spauskite ”Meniu“ ir mògaukitòs skaitmenine televizija

Jei turite klausim˜, ra‰ykite elektronin∞ lai‰kà adresu cic@sony.lt arba skambinkite telefonu +370 37 33 86 55. Daugiau informacijos apie Sony BRAVIA 
televizorius ie‰kokite www.bravia.lt

*Transliuojam˜ kanal˜ skaiãius priklauso nuo skaitmeninòs televizijos tiekòjo (Vilniaus, 
Kauno, Klaipòdos, ·iauli˜, PanevòÏio, BirÏ˜ miestuose ir rajonuose, iki 
70 km atstumu nuo si˜stuvo). Daugiau informacijos rasite internete puslapyje www.rrt.lt
** Daugiau informacijos apie koduotos antÏeminòs televizijos Ïiròjimo galimybes 
skaitykite internete puslapyje www.bravia.lt

Øsidòmòkite!
2012 metais analoginòs televizijos transliacijos bus nutrauktos visoje Lietuvos teritorijoje. Pasielgsite i‰mintingai ∞sigij´ SONY BRAVIA televizori˜ 
dabar, nes pasiruo‰ite skaitmeninòs televizijos erai, ir jums nereikòs i‰laidauti perkant papildomà special˜ imtuvà/priedòl∞. 
·is imtuvas jau dabar yra SONY BRAVIA televizoriuose! 

Sony BRAVIA televizori˜ modeliai su integruotu MPEG-4 imtuvu (1 pav.)

V4500; V4710; V4730; E4000; EX1; W4000; W4220; W4230; W4500; 
X4500; Z4500
Patikrinkite, ar tikrai esate skaitmeninòs televizijos transliavimo 
zonoje. Tikslià informacijà rasite internete www.rrt.lt
Prijunkite antÏemin´ antenà ir nustatykite televizori˜ kaip paai‰kinta 
Ïemiau.

Îiròkite 14* nemokam˜ skaitmeninòs antÏeminòs televizijos kanal˜.

U4000; S4000; V4000;

Patikrinkite, ar tikrai esate skaitmeninòs televizijos transliavimo zonoje 
Tikslià informacijà rasite internete www.rrt.lt

Elektronikos preki˜ parduotuvòje ∞sigykite CONAX modul∞ su 
integruotu transkoderiu (MPEG-4/MPEG-2).

Prijunkite antÏemin´ antenà ir nustatykite televizori˜ kaip paai‰kinta 
Ïemiau.

Îiròkite 14* nemokam˜ skaitmeninòs antÏeminòs televizijos kanal˜.

Sony BRAVIA televizori˜� modeliai su integruotu MPEG-2 imtuvu (2 pav.)

Televizijos bokštas: 1 pav. 2 pav.

Be BRAVIA Engine 2

Su BRAVIA Engine 2
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Belaidžiu būdu 
tarpusavyje sujungti 
skaitmeniniai įrenginiai 
SU DLNA* technologija taip pat be laidų susijungia ir su BRAVIA televizoriais bei kitomis tarpusavyje 
integruotomis jūsų namų technologijomis.

Tad dabar galite visiškai nesunkiai peržiūrėti, persiųsti ar dalytis skaitmeninėmis fotografi jomis ir muzika 
per bet kurią jūsų namuose esančią sertifi kuotą įrangą, pavyzdžiui, VAIO® Blu-ray Disc™ asmeniniai 
kompiuteriai ar kita technologiškai suderinama vaizdo ir garso aparatūra.

Įsivaizduokite, DLNA aplinkoje būdami svetainėje galėsite kuo ramiausiai peržiūrėti nuotraukas savo 
BRAVIA televizoriuje, siųsdamiesi duomenis iš gretimame kambaryje esančio asmeninio kompiuterio.
Jei jūsų nuotraukos yra su geografi nėmis žymėmis, BRAVIA fotožemėlapis greta kiekvienos nuotraukos 
ekrane parodys tikslią geografi nę padėtį.

Visiškai nebūtina turėti didžiulį kambarį, kad galėtumėte mėgautis visais 
plačiaekranių BRAVIA televizorių teikiamais privalumais. Rinkdamiesi 
BRAVIA televizoriaus dydį, atskaitos tašku laikykite minimalų atstumą 
tarp televizoriaus ekrano ir tos vietos, iš kurios į jį žiūrėsite. Šio atstumo 

laikymasis užtikrins, kad matomi vaizdai neatrodytų nei per dideli, nei 
per maži. Didelė raiška ir mūsų išskirtinė technologija BRAVIA ENGINE 2 
labai pagerina vaizdo kokybę, tad dabar galite rinktis didesnį BRAVIA 
televizorių ir sėdėdami arčiau jo, mėgautis neregėtai dailiu ir tiksliu vaizdu.

Su 1080 eilučių skiriamąja geba, 1080p didelė raiška užtikrina aukščiausią vaizdo kokybę net ir labai dideliame ekrane. 
1080p didelė raiška kiekvieną vaizdo detalę daro tikrovišką ir gyvą.

Didesnis didelės raiškos BRAVIA 

Ekologiškas požiūris: SONY korporacijos 
įsipareigojimas aplinkai
SONY – pasaulinė kompanija, kuri puikiai suvokia 

savo atsakomybę aktyviai prisidėdama prie viso 

pasaulio gyvybiškai svarbių pastangų, siekiant mažinti 

nepageidautinus klimato pokyčius. Tai įrodo ir SONY 

partnerystė su pasaulinio gamtos apsaugos fondo WWF 

klimato gelbėtojų programa. Prisijungusi prie klimato 

gelbėtojų programos 2006-aisiais, SONY korporacija 

įsipareigojo savo padaliniuose, esančiuose visame 

pasaulyje, iki 2010 metų 7% sumažinti šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų išmetimą į atmosferą, palyginti su 2000 

metų duomenimis. SONY, planuodama pagrindines 

savo produktų linijas, nuolatos siekia būti efektyvaus 

energijos vartojimo lydere pasaulyje ir sumažinti savo verslo 

operacijų sukeliamą CO2 dujų išmetimą į atmosferą.

Gamtosaugos samprata... mūsų produktuose
Nors 76% SONY išmetamų CO2 dujų visame pasaulyje atsiranda televizorių 
gamybos metu, SONY radikaliai sumažino gaminamų skystųjų kristalų 
televizorių naudojamos energijos kiekį. Tiesą pasakius, naujausi skystųjų 
kristalų televizorių modeliai naudoja dvigubai mažiau energijos nei 
televizoriai su elektroniniais vamzdžiais. SONY korporacija gavo Europos 
Komisijos apdovanojimą už efektyvų Europos energijos panaudojimą ir 
2007 metų Europos vaizdo ir garso asociacijos (EISA) „žalio“ televizoriaus 
apdovanojimą. BRAVIA televizoriams gaminti, kur tik įmanoma, naudojamos 
perdirbtos medžiagos, kad mūsų produktų gamybos sukeliamas anglies 
dujų išmetimas į atmosferą dar labiau sumažėtų. Mes taip pat sumažinome 
BRAVIA skystųjų kristalų televizoriams pakuoti naudojamas medžiagas, kad 
kiekviename sunkvežimyje tilptų 8% daugiau televizorių.

SONY gamtosaugos faktas. Ar žinojote, kad...
visi BRAVIA televizorių stovai pagaminti iš perdirbtų jogurto indelių? *DLNA yra atviras standartas skirtas namų laikmenų tinklui.

BRAVIA serijos su DLNA: W4500, X4500, Z4500 BRAVIA Sync: visoms pramogoms 
– vienas nuotolinio valdymo 
pultas

Turėdami BRAVIA Sync, visus savo 
namų pramogų įrenginius galėsite 
valdyti spustelėję vieną mygtuką. 
BRAVIA Sync per HDMI jungtį perduoda 
valdymo informaciją kitiems su BRAVIA 
Sync suderinamiems įrenginiams. 
Pavyzdžiui, vieną nuotolinio valdymo 
pultą galite užprogramuoti taip, kad 
juo valdytumėte ir BRAVIA televizorių, ir 
Blu-ray leistuvą, ir BRAVIA kino sistemą. 
Taip pat galite aktyvuoti vienu mygtuko 
spustelėjimu valdomą visos sistemos 
įjungimo ir išjungimo funkciją.

Vienas pultas. Visos pramogos.

Belaidžio didelės raiškos 
vaizdo kokybė

SONY ES dizaino centras BRAVIA EX1 modelį kūrė specialiai Europos rinkai, tad šiame televizoriuje puikiai 
dera pasaulyje ligi šiol neregėta technologinė naujovė ir išskirtinis išorinis patrauklumas. Šio televizoriaus 
ekranas toks plonas, kad prašyte prašosi kabinamas ant sienos, naudojant specialiai šiam tikslui sukurtą 
atskirai parduodamą reguliuojamą laikiklį (SU-WL700), kurio matmuo į gylį tėra vos 2 cm. Pagrindiniais 
šio televizoriaus dizaino akcentais sąmoningai pasirinkti įrėmintą paveikslą primenanti jo išvaizda ir 
elegantiški sidabro arba juodos spalvos rėmeliai (apvadai), o 40, 46 arba 52 colių EX1 modelio 
ekrano įstrižainės leidžia šį televizorių priderinti prie bet kokio namų interjero. Kad ir kaip BRAVIA EX1 
būtų žiūrimas, jis visuomet turės vieną pranašumą prieš paprastą televizorių – neįtikėtai greitą belaidį 
ryšį tarp ekrano ir signalo imtuvo, kuris tampa įmanomas dėl BRAVIA 1080 Wireless technologijos. Šioje 
sistemos dalyje yra trys HDMI jungtys, kuriomis televizorius gali būti prijungtas prie tokios sudėtingos namų 
pramogų sistemos kaip BRAVIA Theatre HTP-BD3IS, nepravedant nė vieno signalą teikiančio laido, kurių 
paprastam televizoriui ne retai prireiktų ir trijų. Belaidis ryšys toks spartus, kad didelės raiškos signalą 
perduoda realiu laiku, netgi per sienas, tobulai išsaugodamas vaizdo kokybę.

BRAVIA EX1 – pirmasis televizorius pasaulyje su įrėmintu skystųjų kristalų ekranu, į 

kurį integruota ir belaidė didelės raiškos prijungimo galimybė. Šis modelis – puikus 

baigiamasis 2008 metų SONY televizorių su skystųjų kristalų ekranais serijos akcentas.

Mažiau laidų 
– daugiau 
pramogų, 
džiaugiantis 
plonu BRAVIA EX1 
ekranu

BRAVIA televizorių serija su BRAVIA Sync: V4500, W4000, E4000, W4500, Z4500, X4500

Vaizdo kokybės gerinimo technologijos

Absoliučiai visuose BRAVIA televizorių modeliuose naudojamos vaizdo 
kokybės gerinimo technologijos, kurios garantuoja, kad televizoriaus 
ekrane atkurtas vaizdas bus tobulas. 

Gyvai ir su visomis spalvomis

Neseniai sukurta BRAVIA Engine 2 technologija garantuoja neprilygstamą 
vaizdo sodrumą ir aiškumą. Modeliai su šia technologija gali pasigirti 
64 kartus didesniu spalvų ekrane skaičiumi nei modeliai su kitais signalo 
apdorojimo mechanizmais. Tai reiškia, kad tokių televizorių atkuriamas 
vaizdas gerokai priartėja prie subtilių tikrovės pustonių. Pažangios BRAVIA 
Engine 2 signalo apdorojimo technologijos pateikia objektus taip aiškiai, 
kad matoma kiekviena jų detalė, sumažinamas vaizdo triukšmas ir 
atkuriamas pats tikroviškiausias vaizdas, koks tik įmanomas.
BRAVIA Engine 2 derinama su kitomis mūsų patentuotomis spalvų 
perteikimo technologijomis, kad televizoriaus ekrane vaizdas būtų kuo 
spalvingesnis. Live Colour Creation technologija tikroviškai atkuria spalvas ir 
netgi natūralius odos atspalvius. 

10 bitų ekrano plokštė užtikrina tolygią spalvų gradaciją 

Net keli BRAVIA televizorių modeliai turi pačios naujausios 10 bitų 
technologijos skystųjų kristalų ekrano plokštę, kuri gerokai pranoksta 
8 bitų plokščių parametrus ir kuria naują sklandžios ir natūralios spalvų 
gradacijos standartą. Visos SONY skystųjų kristalų plokštės pasižymi 
dideliu dinaminiu kontrastu ir 178° žiūros kampu. Suderinta su išskirtiniu 
„plataus spalvų spektro“ foniniu apšvietimu (WCG-CCFL), mūsų naujoji 
10 bitų ekrano plokštė neįtikėtinai kokybiškai atkuria spalvų gradacijas 
30% platesniame diapazone. Taip jums garantuojamas nuostabiai 
tikroviškas vaizdas su neįtikėtinai sklandžiais perėjimais tarp šviesių ir 
tamsių spalvos pustonių.

BRAVIA – vaizdai kaip niekur kitur Išsirinkite tinkamą BRAVIA 
televizorių

Kiekviena akimirka 
visiškai aiškiai

Planuodami fi lmavimo eigą režisieriai praleidžia ne vieną valandą ar netgi dieną, nes nori nuodugniai 

apgalvoti kiekvieną minutę ir tiksliai perteikti savo viziją. Nepraraskite galimybės pasidžiaugti šiomis kruopščiai 

apgalvotomis detalėmis žiūrėdami į jas pačios aukščiausios kokybės ekrane. SONY sukurta Motionfl ow 

technologija jums leis patirti tokią fi lmo tikrovę, kokią ir buvo sumanęs pats režisierius, visiškai aiškiai matant 

kiekvieną kadro detalę.

Platus pasirinkimas. 
Nepriekaištinga kokybė. 
Įkvepianti vizija. 
Didesnės galimybės.

Visų laikų geriausias didelės raiškos aiškumas su pirmąja 
pasaulyje BRAVIA Motionfl ow 200 Hz sistema – Z4500

Naudojant sudėtingus algoritmus, į Z4500 modelį įdiegta Motionfl ow 
200 Hz sistema kiekvienam originaliam kadrui apskaičiuoja po tris 
papildomus kadrus, taip padidindama kadrų kaitos greitį nuo 50 iki 200 
kadrų per sekundę. Šio parametro padidinimo rezultatas – sklandesnis 
ir aiškesnis judesio atkūrimas skystųjų kristalų televizoriuje. Papildoma 
vaizdo kokybės tobulinimo technologija IB Reduction (vaizdo liejimosi 
sumažinimas) padidina galutinio vaizdo tikslumą kadras po kadro 
gerindama originalą, kol šį pradeda apdoroti Motionfl ow 200 Hz 
sistema. Motionfl ow 200 Hz jums suteikia galimybę taip tiksliai pamatyti 
visas suplanuotas kadro detales, kaip jas sumanė režisierius ir stebėti 

visiškai sklandų judesį sporto, tarkim, futbolo varžybų metu, taip 
kurdama naują vaizdo kokybės ir malonumo standartą.
Nenuginčijamas BRAVIA Z4500 vaizdo kokybės pranašumas tiesiogiai 
susijęs su BRAVIA kokybės esme – BRAVIA Engine 2. Ši nauja visuotinai 
pripažinto SONY signalo apdorojimo mechanizmo versija paremta 
patentuotomis technologijomis, kad kadras po kadro kiekvieną 
akimirką patobulintų vaizdą. BRAVIA Engine 2 dar tikroviškiau atkuria 
juodą spalvą, įspūdingai tikroviškai perteikia rodomų objektų sodrumą 
ir detales, pašalina dėmes ir vaizdo „triukšmą“ bei perteikia visiems 
BRAVIA prekės ženklo produktams būdingą gyvybingą spalvų gamą. 
Vaizdo kokybei labai svarbus ir kontrastas. Tad BRAVIA Engine 2 
veiklą galutinai užbaigia labai aukštas ekrano dinaminio kontrasto 
koefi cientas 80000:1.

Mažai vibracijos

Kadras 0/200 Kadras 1/200 Kadras 2/200 Kadras 3/200 Kadras 4/200

Vaizdo susiliejimas sumažinamas 
dar labiau, originalių kadrų pagrin-
du sukuriant dar tris naujus kadrus.

Kadras 0/100 Kadras 1/100 Kadras 2/100

Vaizdo susiliejimas sumažinamas, 
originalių kadrų pagrindu sukuriant 
dar vieną papildomą kadrą.

Mažai vibracijos

Vibracija

Kadras 0/50 Kadras 1/50

Vaizdas susilieja, nes susidaro 
didelis skirtumas tarp pirmo ir 
antro kadro.

Originalas 
(50 kadrų per 

sekundę)

Šį rudenį SONY ir vėl pateiks gausybę naujų technologijų, kurios visų pirma pasieks vartotojus Europoje. 

Europa – pagrindinė BRAVIA produktų rinka, ir SONY korporacija yra užsibrėžusi, kad BRAVIA televizoriai būtų 

pirmaujantys skystųjų kristalų televizoriai rinkoje. Korporacija  užtikrina, kad pirkdami šiuos televizorius, 

vartotojai gaus pačią geriausią vaizdo kokybę, technologinį novatoriškumą ir produkto dizainą. SONY BRAVIA 

yra ploniausi pasaulyje televizoriai, pasižymintys sparčiausia kadrų kaita ir kviečiantys į tokį televizijos pasaulį, 

kurio neįmanoma rasti niekur kitur.

8 bitų ekrano plokštė

8 bitų skystųjų kristalų plokštė 
leidžia labai akivaizdžiai pereiti nuo 

vieno spalvos tono prie kito, todėl visi 
perėjimai tarp šviesių ir tamsių 

televizoriaus ekrano plotų tampa 
akivaizdžiai netolygūs. Negana to, 
įprastinė 8 bitų ekrano plokštė be 
„plataus spalvų spektro“ foninio 

apšvietimo negali atkurti visų
spektro spalvų.

Live Colour Creation + 8 bitai

„Plataus spalvų spektro“ foninis 
apšvietimas padeda 8 bitų plokštei 

atkurti visas spektro spalvas ir 
tikroviškiau pateikti spalvų gamą. Bet 
net ir su išplėstu spalvų spektru 8 bitų 
ekrano plokštė spalvas graduoja toli 

gražu ne taip sklandžiai, kaip tai daro 
10 bitų plokštė.

Live Colour Creation + 10 bitų

BRAVIA 10 bitų ekrano plokštė garantuoja 
pačios aukščiausios kokybės spalvų atkūrimo 
technologiją – WCG-CCFL foninį apšvietimą 
suderintą su 10 bitų skystųjų kristalų plokštės 

spalvų gradacijomis. 10 bitų ekranas užtikrina 
sklandesnį ir tikroviškesnį perėjimą nuo tamsos 

prie šviesos visoje spalvų gamoje.

Aukštos kokybės pramogas garantuojantys 
modeliai už prieinamą kainą

Modeliai: 
KDL-26V4500
KDL-32V4500
KDL-37V4500

V4500

Itin ploni, itin stilingi plokščiaekraniai modeliai

Modeliai: 
KDL-40EX1 juodas arba sidabrinis
KDL-46EX1 juodas arba sidabrinis
KDL-52EX1 juodas arba sidabrinis

EX1

Didelės raiškos modeliai, aiškiai atkuriantys judesį

Modeliai: 
KDL-40Z4500 (didelė raiška)
KDL-46Z4500 (didelė raiška)
KDL-52Z4500 (didelė raiška)

Z4500

Tobuli pasirinkimai nusimanantiems žiūrovams

Modeliai: 
KDL-40X4500 (didelė raiška)
KDL-46X4500 (didelė raiška)
KDL-55X4500 (didelė raiška)

X4500

Gražūs kaip paveikslėliai

Modeliai: 
KDL-26E4000 (WXGA)
KDL-32E4000 (didelė raiška)
KDL-40E4000 (didelė raiška)

E4000

Tobula kainos ir kokybės dermė

Modeliai: 
KDL-40V4000 (didelė raiška)
KDL-46V4000 (didelė raiška)
KDL-52V4000 (didelė raiška)

V4000

Modeliai: 
KDL-40W4000 (didelė raiška)
KDL-46W4000 (didelė raiška)
KDL-52W4000 (didelė raiška)

W4000

Didelė raiška akinamame 100 Hz šlovės spindesyje

Modeliai: 
KDL-40W4500 (didelė raiška)
KDL-46W4500 (didelė raiška)
KDL-52W4500 (didelė raiška)

W4500

Nepakartojama didelės raiškos vaizdo patirtis

Sukurtas kadrasSukurtas kadras Sukurtas kadras

Sukurtas kadras

BRAVIA produktų serija su 200 Hz sistema – Z4500BRAVIA produktų serija su 100 Hz sistema : EX1, W4500, X4500

BRAVIA televizorių serija su 1080 belaide prisijungimo galimybe – EX1

Sony BRAVIA - mògaukitòs 
skaitmenine televizija jau ‰iandien!
Naujos kartos Sony BRAVIA skyst˜j˜ kristal˜ televizoriai su integruotu skaitmeniniu MPEG-4 imtuvu yra pilnai suderinami 

su skaitmeninòs antÏeminòs televizijos transliacijomis Lietuvoje. Tereikia prie televizoriaus prijungti paprasãiausià 

kambarin´ arba lauko antenà, parinkti skaitmenini˜ kanal˜ paie‰kà ir mògautis 14* nemokam˜ kanal˜. 

Kaip matyti skaitmenin´ televizijà, per SONY BRAVIA televizori˜  tik su antÏeminòs televizijos antena?

Jei esate sudar´ sutart∞ su antÏeminòs skaitmeninòs televizijos 
tiekòju, teiraukitòs abonento kortelòs ir papildomai transliuojam˜ 
program˜ sàra‰o**. 
Jei esate sudar´ sutart∞ su kabelinòs televizijos tiekòju, galite 
naudotis ne tik ∞prastinòmis paslaugomis, bet Ïiròti skaitmenin´ 
televizijà, nes visi naujausi SONY BRAVIA televizoriai turi integruotus 
skaitmeninòs antÏeminòs (DVB-T) ir kabelinòs (DVB-C) televizijos 
imtuvus bei atitinkamus signalo dekoderius (MPEG-2 arba MPEG-4).

Kà turòtumòte Ïinoti?
Santrumpa DVB-T apibdina skaitmeninòs antÏeminiu bdu 
transliuojamos televizijos imtuvà, kuris antenos pagalba priima i‰ 
televizijos bok‰to oru siunãiamus skaitmeninòs televizijos signalus. 
Perduodamo signalo kokyb´ gali ∞takoti oro sàlygos ir teritoriniai 
ypatumai. Lietuvoje skaitmeninò antÏeminò televizija transliuojama 
MPEG-4 signalu. ·iuo metu antÏeminòs skaitmeninòs televizijos 
signalai dengia ~80% Lietuvos teritorijos*.
Santrumpa DVB-C apibdina skaitmeninòs kabeliniais tinklais 
transliuojamos televizijos imtuvà, kuris priima kabeliu perduodamus 
skaitmeninòs televizijos signalus. Kabelinòs televizijos sistemose 
naudojami MPEG-2 arba MPEG-4 signalai, uÏtikrinama auk‰ta 
vaizdo ir garso kokybò.

Kaip nustatyti televizori˜ skaitmeninòs televizijos kanalui?
1. Øjunkite televizori˜; 2. I‰sirinkite jums priimtinà kalbà; 3. 
Pasirinkdami ‰al∞ spauskite brk‰n∞ (”—“); 4. Pasirinkite skaitmeninius 
nustatymus (Digital Set –up); 5. Atsiradus klausimui ar norite pradòti 
automatin´ skaitmenini˜ kanal˜ paie‰kà (Do you want to start 
auto tuning?) spauskite mygtukà ”taip“ (yes); 6. Noròdami Ïiròti 
antÏemin´ skaitmenin´ televizijà atsiradus pasirinkimui (Please 
choose your TV connection) spauskite mygtukà ”antena“, 
televizorius pradòs skaitmenini˜ kanal˜ paie‰kà; 7. Baigus kanal˜ 
paie‰kà spauskite ”Meniu“ ir mògaukitòs skaitmenine televizija

Jei turite klausim˜, ra‰ykite elektronin∞ lai‰kà adresu cic@sony.lt arba skambinkite telefonu +370 37 33 86 55. Daugiau informacijos apie Sony BRAVIA 
televizorius ie‰kokite www.bravia.lt

*Transliuojam˜ kanal˜ skaiãius priklauso nuo skaitmeninòs televizijos tiekòjo (Vilniaus, 
Kauno, Klaipòdos, ·iauli˜, PanevòÏio, BirÏ˜ miestuose ir rajonuose, iki 
70 km atstumu nuo si˜stuvo). Daugiau informacijos rasite internete puslapyje www.rrt.lt
** Daugiau informacijos apie koduotos antÏeminòs televizijos Ïiròjimo galimybes 
skaitykite internete puslapyje www.bravia.lt

Øsidòmòkite!
2012 metais analoginòs televizijos transliacijos bus nutrauktos visoje Lietuvos teritorijoje. Pasielgsite i‰mintingai ∞sigij´ SONY BRAVIA televizori˜ 
dabar, nes pasiruo‰ite skaitmeninòs televizijos erai, ir jums nereikòs i‰laidauti perkant papildomà special˜ imtuvà/priedòl∞. 
·is imtuvas jau dabar yra SONY BRAVIA televizoriuose! 

Sony BRAVIA televizori˜ modeliai su integruotu MPEG-4 imtuvu (1 pav.)

V4500; V4710; V4730; E4000; EX1; W4000; W4220; W4230; W4500; 
X4500; Z4500
Patikrinkite, ar tikrai esate skaitmeninòs televizijos transliavimo 
zonoje. Tikslià informacijà rasite internete www.rrt.lt
Prijunkite antÏemin´ antenà ir nustatykite televizori˜ kaip paai‰kinta 
Ïemiau.

Îiròkite 14* nemokam˜ skaitmeninòs antÏeminòs televizijos kanal˜.

U4000; S4000; V4000;

Patikrinkite, ar tikrai esate skaitmeninòs televizijos transliavimo zonoje 
Tikslià informacijà rasite internete www.rrt.lt

Elektronikos preki˜ parduotuvòje ∞sigykite CONAX modul∞ su 
integruotu transkoderiu (MPEG-4/MPEG-2).

Prijunkite antÏemin´ antenà ir nustatykite televizori˜ kaip paai‰kinta 
Ïemiau.

Îiròkite 14* nemokam˜ skaitmeninòs antÏeminòs televizijos kanal˜.

Sony BRAVIA televizori˜� modeliai su integruotu MPEG-2 imtuvu (2 pav.)

Televizijos bokštas: 1 pav.2 pav.

Be BRAVIA Engine 2

Su BRAVIA Engine 2
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Belaidžiu būdu 
tarpusavyje sujungti 
skaitmeniniai įrenginiai 
SU DLNA* technologija taip pat be laidų susijungia ir su BRAVIA televizoriais bei kitomis tarpusavyje 
integruotomis jūsų namų technologijomis.

Tad dabar galite visiškai nesunkiai peržiūrėti, persiųsti ar dalytis skaitmeninėmis fotografi jomis ir muzika 
per bet kurią jūsų namuose esančią sertifi kuotą įrangą, pavyzdžiui, VAIO® Blu-ray Disc™ asmeniniai 
kompiuteriai ar kita technologiškai suderinama vaizdo ir garso aparatūra.

Įsivaizduokite, DLNA aplinkoje būdami svetainėje galėsite kuo ramiausiai peržiūrėti nuotraukas savo 
BRAVIA televizoriuje, siųsdamiesi duomenis iš gretimame kambaryje esančio asmeninio kompiuterio.
Jei jūsų nuotraukos yra su geografi nėmis žymėmis, BRAVIA fotožemėlapis greta kiekvienos nuotraukos 
ekrane parodys tikslią geografi nę padėtį.

Visiškai nebūtina turėti didžiulį kambarį, kad galėtumėte mėgautis visais 
plačiaekranių BRAVIA televizorių teikiamais privalumais. Rinkdamiesi 
BRAVIA televizoriaus dydį, atskaitos tašku laikykite minimalų atstumą 
tarp televizoriaus ekrano ir tos vietos, iš kurios į jį žiūrėsite. Šio atstumo 

laikymasis užtikrins, kad matomi vaizdai neatrodytų nei per dideli, nei 
per maži. Didelė raiška ir mūsų išskirtinė technologija BRAVIA ENGINE 2 
labai pagerina vaizdo kokybę, tad dabar galite rinktis didesnį BRAVIA 
televizorių ir sėdėdami arčiau jo, mėgautis neregėtai dailiu ir tiksliu vaizdu.

Su 1080 eilučių skiriamąja geba, 1080p didelė raiška užtikrina aukščiausią vaizdo kokybę net ir labai dideliame ekrane. 
1080p didelė raiška kiekvieną vaizdo detalę daro tikrovišką ir gyvą.

Didesnis didelės raiškos BRAVIA 

Ekologiškas požiūris: SONY korporacijos 
įsipareigojimas aplinkai
SONY – pasaulinė kompanija, kuri puikiai suvokia 

savo atsakomybę aktyviai prisidėdama prie viso 

pasaulio gyvybiškai svarbių pastangų, siekiant mažinti 

nepageidautinus klimato pokyčius. Tai įrodo ir SONY 

partnerystė su pasaulinio gamtos apsaugos fondo WWF 

klimato gelbėtojų programa. Prisijungusi prie klimato 

gelbėtojų programos 2006-aisiais, SONY korporacija 

įsipareigojo savo padaliniuose, esančiuose visame 

pasaulyje, iki 2010 metų 7% sumažinti šiltnamio efektą 

sukeliančių dujų išmetimą į atmosferą, palyginti su 2000 

metų duomenimis. SONY, planuodama pagrindines 

savo produktų linijas, nuolatos siekia būti efektyvaus 

energijos vartojimo lydere pasaulyje ir sumažinti savo verslo 

operacijų sukeliamą CO2 dujų išmetimą į atmosferą.

Gamtosaugos samprata... mūsų produktuose
Nors 76% SONY išmetamų CO2 dujų visame pasaulyje atsiranda televizorių 
gamybos metu, SONY radikaliai sumažino gaminamų skystųjų kristalų 
televizorių naudojamos energijos kiekį. Tiesą pasakius, naujausi skystųjų 
kristalų televizorių modeliai naudoja dvigubai mažiau energijos nei 
televizoriai su elektroniniais vamzdžiais. SONY korporacija gavo Europos 
Komisijos apdovanojimą už efektyvų Europos energijos panaudojimą ir 
2007 metų Europos vaizdo ir garso asociacijos (EISA) „žalio“ televizoriaus 
apdovanojimą. BRAVIA televizoriams gaminti, kur tik įmanoma, naudojamos 
perdirbtos medžiagos, kad mūsų produktų gamybos sukeliamas anglies 
dujų išmetimas į atmosferą dar labiau sumažėtų. Mes taip pat sumažinome 
BRAVIA skystųjų kristalų televizoriams pakuoti naudojamas medžiagas, kad 
kiekviename sunkvežimyje tilptų 8% daugiau televizorių.

SONY gamtosaugos faktas. Ar žinojote, kad...
visi BRAVIA televizorių stovai pagaminti iš perdirbtų jogurto indelių? *DLNA yra atviras standartas skirtas namų laikmenų tinklui.

BRAVIA serijos su DLNA: W4500, X4500, Z4500 BRAVIA Sync: visoms pramogoms 
– vienas nuotolinio valdymo 
pultas

Turėdami BRAVIA Sync, visus savo 
namų pramogų įrenginius galėsite 
valdyti spustelėję vieną mygtuką. 
BRAVIA Sync per HDMI jungtį perduoda 
valdymo informaciją kitiems su BRAVIA 
Sync suderinamiems įrenginiams. 
Pavyzdžiui, vieną nuotolinio valdymo 
pultą galite užprogramuoti taip, kad 
juo valdytumėte ir BRAVIA televizorių, ir 
Blu-ray leistuvą, ir BRAVIA kino sistemą. 
Taip pat galite aktyvuoti vienu mygtuko 
spustelėjimu valdomą visos sistemos 
įjungimo ir išjungimo funkciją.

Vienas pultas. Visos pramogos.

Belaidžio didelės raiškos 
vaizdo kokybė

SONY ES dizaino centras BRAVIA EX1 modelį kūrė specialiai Europos rinkai, tad šiame televizoriuje puikiai 
dera pasaulyje ligi šiol neregėta technologinė naujovė ir išskirtinis išorinis patrauklumas. Šio televizoriaus 
ekranas toks plonas, kad prašyte prašosi kabinamas ant sienos, naudojant specialiai šiam tikslui sukurtą 
atskirai parduodamą reguliuojamą laikiklį (SU-WL700), kurio matmuo į gylį tėra vos 2 cm. Pagrindiniais 
šio televizoriaus dizaino akcentais sąmoningai pasirinkti įrėmintą paveikslą primenanti jo išvaizda ir 
elegantiški sidabro arba juodos spalvos rėmeliai (apvadai), o 40, 46 arba 52 colių EX1 modelio 
ekrano įstrižainės leidžia šį televizorių priderinti prie bet kokio namų interjero. Kad ir kaip BRAVIA EX1 
būtų žiūrimas, jis visuomet turės vieną pranašumą prieš paprastą televizorių – neįtikėtai greitą belaidį 
ryšį tarp ekrano ir signalo imtuvo, kuris tampa įmanomas dėl BRAVIA 1080 Wireless technologijos. Šioje 
sistemos dalyje yra trys HDMI jungtys, kuriomis televizorius gali būti prijungtas prie tokios sudėtingos namų 
pramogų sistemos kaip BRAVIA Theatre HTP-BD3IS, nepravedant nė vieno signalą teikiančio laido, kurių 
paprastam televizoriui ne retai prireiktų ir trijų. Belaidis ryšys toks spartus, kad didelės raiškos signalą 
perduoda realiu laiku, netgi per sienas, tobulai išsaugodamas vaizdo kokybę.

BRAVIA EX1 – pirmasis televizorius pasaulyje su įrėmintu skystųjų kristalų ekranu, į 

kurį integruota ir belaidė didelės raiškos prijungimo galimybė. Šis modelis – puikus 

baigiamasis 2008 metų SONY televizorių su skystųjų kristalų ekranais serijos akcentas.

Mažiau laidų 
– daugiau 
pramogų, 
džiaugiantis 
plonu BRAVIA EX1 
ekranu

BRAVIA televizorių serija su BRAVIA Sync: V4500, W4000, E4000, W4500, Z4500, X4500

Vaizdo kokybės gerinimo technologijos

Absoliučiai visuose BRAVIA televizorių modeliuose naudojamos vaizdo 
kokybės gerinimo technologijos, kurios garantuoja, kad televizoriaus 
ekrane atkurtas vaizdas bus tobulas. 

Gyvai ir su visomis spalvomis

Neseniai sukurta BRAVIA Engine 2 technologija garantuoja neprilygstamą 
vaizdo sodrumą ir aiškumą. Modeliai su šia technologija gali pasigirti 
64 kartus didesniu spalvų ekrane skaičiumi nei modeliai su kitais signalo 
apdorojimo mechanizmais. Tai reiškia, kad tokių televizorių atkuriamas 
vaizdas gerokai priartėja prie subtilių tikrovės pustonių. Pažangios BRAVIA 
Engine 2 signalo apdorojimo technologijos pateikia objektus taip aiškiai, 
kad matoma kiekviena jų detalė, sumažinamas vaizdo triukšmas ir 
atkuriamas pats tikroviškiausias vaizdas, koks tik įmanomas.
BRAVIA Engine 2 derinama su kitomis mūsų patentuotomis spalvų 
perteikimo technologijomis, kad televizoriaus ekrane vaizdas būtų kuo 
spalvingesnis. Live Colour Creation technologija tikroviškai atkuria spalvas ir 
netgi natūralius odos atspalvius. 

10 bitų ekrano plokštė užtikrina tolygią spalvų gradaciją 

Net keli BRAVIA televizorių modeliai turi pačios naujausios 10 bitų 
technologijos skystųjų kristalų ekrano plokštę, kuri gerokai pranoksta 
8 bitų plokščių parametrus ir kuria naują sklandžios ir natūralios spalvų 
gradacijos standartą. Visos SONY skystųjų kristalų plokštės pasižymi 
dideliu dinaminiu kontrastu ir 178° žiūros kampu. Suderinta su išskirtiniu 
„plataus spalvų spektro“ foniniu apšvietimu (WCG-CCFL), mūsų naujoji 
10 bitų ekrano plokštė neįtikėtinai kokybiškai atkuria spalvų gradacijas 
30% platesniame diapazone. Taip jums garantuojamas nuostabiai 
tikroviškas vaizdas su neįtikėtinai sklandžiais perėjimais tarp šviesių ir 
tamsių spalvos pustonių.

BRAVIA – vaizdai kaip niekur kitur Išsirinkite tinkamą BRAVIA 
televizorių

Kiekviena akimirka 
visiškai aiškiai

Planuodami fi lmavimo eigą režisieriai praleidžia ne vieną valandą ar netgi dieną, nes nori nuodugniai 

apgalvoti kiekvieną minutę ir tiksliai perteikti savo viziją. Nepraraskite galimybės pasidžiaugti šiomis kruopščiai 

apgalvotomis detalėmis žiūrėdami į jas pačios aukščiausios kokybės ekrane. SONY sukurta Motionfl ow 

technologija jums leis patirti tokią fi lmo tikrovę, kokią ir buvo sumanęs pats režisierius, visiškai aiškiai matant 

kiekvieną kadro detalę.

Platus pasirinkimas. 
Nepriekaištinga kokybė. 
Įkvepianti vizija. 
Didesnės galimybės.

Visų laikų geriausias didelės raiškos aiškumas su pirmąja 
pasaulyje BRAVIA Motionfl ow 200 Hz sistema – Z4500

Naudojant sudėtingus algoritmus, į Z4500 modelį įdiegta Motionfl ow 
200 Hz sistema kiekvienam originaliam kadrui apskaičiuoja po tris 
papildomus kadrus, taip padidindama kadrų kaitos greitį nuo 50 iki 200 
kadrų per sekundę. Šio parametro padidinimo rezultatas – sklandesnis 
ir aiškesnis judesio atkūrimas skystųjų kristalų televizoriuje. Papildoma 
vaizdo kokybės tobulinimo technologija IB Reduction (vaizdo liejimosi 
sumažinimas) padidina galutinio vaizdo tikslumą kadras po kadro 
gerindama originalą, kol šį pradeda apdoroti Motionfl ow 200 Hz 
sistema. Motionfl ow 200 Hz jums suteikia galimybę taip tiksliai pamatyti 
visas suplanuotas kadro detales, kaip jas sumanė režisierius ir stebėti 

visiškai sklandų judesį sporto, tarkim, futbolo varžybų metu, taip 
kurdama naują vaizdo kokybės ir malonumo standartą.
Nenuginčijamas BRAVIA Z4500 vaizdo kokybės pranašumas tiesiogiai 
susijęs su BRAVIA kokybės esme – BRAVIA Engine 2. Ši nauja visuotinai 
pripažinto SONY signalo apdorojimo mechanizmo versija paremta 
patentuotomis technologijomis, kad kadras po kadro kiekvieną 
akimirką patobulintų vaizdą. BRAVIA Engine 2 dar tikroviškiau atkuria 
juodą spalvą, įspūdingai tikroviškai perteikia rodomų objektų sodrumą 
ir detales, pašalina dėmes ir vaizdo „triukšmą“ bei perteikia visiems 
BRAVIA prekės ženklo produktams būdingą gyvybingą spalvų gamą. 
Vaizdo kokybei labai svarbus ir kontrastas. Tad BRAVIA Engine 2 
veiklą galutinai užbaigia labai aukštas ekrano dinaminio kontrasto 
koefi cientas 80000:1.

Mažai vibracijos

Kadras 0/200 Kadras 1/200 Kadras 2/200 Kadras 3/200 Kadras 4/200

Vaizdo susiliejimas sumažinamas 
dar labiau, originalių kadrų pagrin-
du sukuriant dar tris naujus kadrus.

Kadras 0/100 Kadras 1/100 Kadras 2/100

Vaizdo susiliejimas sumažinamas, 
originalių kadrų pagrindu sukuriant 
dar vieną papildomą kadrą.

Mažai vibracijos

Vibracija

Kadras 0/50 Kadras 1/50

Vaizdas susilieja, nes susidaro 
didelis skirtumas tarp pirmo ir 
antro kadro.

Originalas 
(50 kadrų per 

sekundę)

Šį rudenį SONY ir vėl pateiks gausybę naujų technologijų, kurios visų pirma pasieks vartotojus Europoje. 

Europa – pagrindinė BRAVIA produktų rinka, ir SONY korporacija yra užsibrėžusi, kad BRAVIA televizoriai būtų 

pirmaujantys skystųjų kristalų televizoriai rinkoje. Korporacija  užtikrina, kad pirkdami šiuos televizorius, 

vartotojai gaus pačią geriausią vaizdo kokybę, technologinį novatoriškumą ir produkto dizainą. SONY BRAVIA 

yra ploniausi pasaulyje televizoriai, pasižymintys sparčiausia kadrų kaita ir kviečiantys į tokį televizijos pasaulį, 

kurio neįmanoma rasti niekur kitur.

8 bitų ekrano plokštė

8 bitų skystųjų kristalų plokštė 
leidžia labai akivaizdžiai pereiti nuo 

vieno spalvos tono prie kito, todėl visi 
perėjimai tarp šviesių ir tamsių 

televizoriaus ekrano plotų tampa 
akivaizdžiai netolygūs. Negana to, 
įprastinė 8 bitų ekrano plokštė be 
„plataus spalvų spektro“ foninio 

apšvietimo negali atkurti visų
spektro spalvų.

Live Colour Creation + 8 bitai

„Plataus spalvų spektro“ foninis 
apšvietimas padeda 8 bitų plokštei 

atkurti visas spektro spalvas ir 
tikroviškiau pateikti spalvų gamą. Bet 
net ir su išplėstu spalvų spektru 8 bitų 
ekrano plokštė spalvas graduoja toli 

gražu ne taip sklandžiai, kaip tai daro 
10 bitų plokštė.

Live Colour Creation + 10 bitų

BRAVIA 10 bitų ekrano plokštė garantuoja 
pačios aukščiausios kokybės spalvų atkūrimo 
technologiją – WCG-CCFL foninį apšvietimą 
suderintą su 10 bitų skystųjų kristalų plokštės 

spalvų gradacijomis. 10 bitų ekranas užtikrina 
sklandesnį ir tikroviškesnį perėjimą nuo tamsos 

prie šviesos visoje spalvų gamoje.

Aukštos kokybės pramogas garantuojantys 
modeliai už prieinamą kainą

Modeliai: 
KDL-26V4500
KDL-32V4500
KDL-37V4500

V4500

Itin ploni, itin stilingi plokščiaekraniai modeliai

Modeliai: 
KDL-40EX1 juodas arba sidabrinis
KDL-46EX1 juodas arba sidabrinis
KDL-52EX1 juodas arba sidabrinis

EX1

Didelės raiškos modeliai, aiškiai atkuriantys judesį

Modeliai: 
KDL-40Z4500 (didelė raiška)
KDL-46Z4500 (didelė raiška)
KDL-52Z4500 (didelė raiška)

Z4500

Tobuli pasirinkimai nusimanantiems žiūrovams

Modeliai: 
KDL-40X4500 (didelė raiška)
KDL-46X4500 (didelė raiška)
KDL-55X4500 (didelė raiška)

X4500

Gražūs kaip paveikslėliai

Modeliai: 
KDL-26E4000 (WXGA)
KDL-32E4000 (didelė raiška)
KDL-40E4000 (didelė raiška)

E4000

Tobula kainos ir kokybės dermė

Modeliai: 
KDL-40V4000 (didelė raiška)
KDL-46V4000 (didelė raiška)
KDL-52V4000 (didelė raiška)

V4000

Modeliai: 
KDL-40W4000 (didelė raiška)
KDL-46W4000 (didelė raiška)
KDL-52W4000 (didelė raiška)

W4000

Didelė raiška akinamame 100 Hz šlovės spindesyje

Modeliai: 
KDL-40W4500 (didelė raiška)
KDL-46W4500 (didelė raiška)
KDL-52W4500 (didelė raiška)

W4500

Nepakartojama didelės raiškos vaizdo patirtis

Sukurtas kadrasSukurtas kadras Sukurtas kadras

Sukurtas kadras

BRAVIA produktų serija su 200 Hz sistema – Z4500BRAVIA produktų serija su 100 Hz sistema : EX1, W4500, X4500

BRAVIA televizorių serija su 1080 belaide prisijungimo galimybe – EX1

Sony BRAVIA - mògaukitòs 
skaitmenine televizija jau ‰iandien!
Naujos kartos Sony BRAVIA skyst˜j˜ kristal˜ televizoriai su integruotu skaitmeniniu MPEG-4 imtuvu yra pilnai suderinami 

su skaitmeninòs antÏeminòs televizijos transliacijomis Lietuvoje. Tereikia prie televizoriaus prijungti paprasãiausià 

kambarin´ arba lauko antenà, parinkti skaitmenini˜ kanal˜ paie‰kà ir mògautis 14* nemokam˜ kanal˜. 

Kaip matyti skaitmenin´ televizijà, per SONY BRAVIA televizori˜  tik su antÏeminòs televizijos antena?

Jei esate sudar´ sutart∞ su antÏeminòs skaitmeninòs televizijos 
tiekòju, teiraukitòs abonento kortelòs ir papildomai transliuojam˜ 
program˜ sàra‰o**. 
Jei esate sudar´ sutart∞ su kabelinòs televizijos tiekòju, galite 
naudotis ne tik ∞prastinòmis paslaugomis, bet Ïiròti skaitmenin´ 
televizijà, nes visi naujausi SONY BRAVIA televizoriai turi integruotus 
skaitmeninòs antÏeminòs (DVB-T) ir kabelinòs (DVB-C) televizijos 
imtuvus bei atitinkamus signalo dekoderius (MPEG-2 arba MPEG-4).

Kà turòtumòte Ïinoti?
Santrumpa DVB-T apibdina skaitmeninòs antÏeminiu bdu 
transliuojamos televizijos imtuvà, kuris antenos pagalba priima i‰ 
televizijos bok‰to oru siunãiamus skaitmeninòs televizijos signalus. 
Perduodamo signalo kokyb´ gali ∞takoti oro sàlygos ir teritoriniai 
ypatumai. Lietuvoje skaitmeninò antÏeminò televizija transliuojama 
MPEG-4 signalu. ·iuo metu antÏeminòs skaitmeninòs televizijos 
signalai dengia ~80% Lietuvos teritorijos*.
Santrumpa DVB-C apibdina skaitmeninòs kabeliniais tinklais 
transliuojamos televizijos imtuvà, kuris priima kabeliu perduodamus 
skaitmeninòs televizijos signalus. Kabelinòs televizijos sistemose 
naudojami MPEG-2 arba MPEG-4 signalai, uÏtikrinama auk‰ta 
vaizdo ir garso kokybò.

Kaip nustatyti televizori˜ skaitmeninòs televizijos kanalui?
1. Øjunkite televizori˜; 2. I‰sirinkite jums priimtinà kalbà; 3. 
Pasirinkdami ‰al∞ spauskite brk‰n∞ (”—“); 4. Pasirinkite skaitmeninius 
nustatymus (Digital Set –up); 5. Atsiradus klausimui ar norite pradòti 
automatin´ skaitmenini˜ kanal˜ paie‰kà (Do you want to start 
auto tuning?) spauskite mygtukà ”taip“ (yes); 6. Noròdami Ïiròti 
antÏemin´ skaitmenin´ televizijà atsiradus pasirinkimui (Please 
choose your TV connection) spauskite mygtukà ”antena“, 
televizorius pradòs skaitmenini˜ kanal˜ paie‰kà; 7. Baigus kanal˜ 
paie‰kà spauskite ”Meniu“ ir mògaukitòs skaitmenine televizija

Jei turite klausim˜, ra‰ykite elektronin∞ lai‰kà adresu cic@sony.lt arba skambinkite telefonu +370 37 33 86 55. Daugiau informacijos apie Sony BRAVIA 
televizorius ie‰kokite www.bravia.lt

*Transliuojam˜ kanal˜ skaiãius priklauso nuo skaitmeninòs televizijos tiekòjo (Vilniaus, 
Kauno, Klaipòdos, ·iauli˜, PanevòÏio, BirÏ˜ miestuose ir rajonuose, iki 
70 km atstumu nuo si˜stuvo). Daugiau informacijos rasite internete puslapyje www.rrt.lt
** Daugiau informacijos apie koduotos antÏeminòs televizijos Ïiròjimo galimybes 
skaitykite internete puslapyje www.bravia.lt

Øsidòmòkite!
2012 metais analoginòs televizijos transliacijos bus nutrauktos visoje Lietuvos teritorijoje. Pasielgsite i‰mintingai ∞sigij´ SONY BRAVIA televizori˜ 
dabar, nes pasiruo‰ite skaitmeninòs televizijos erai, ir jums nereikòs i‰laidauti perkant papildomà special˜ imtuvà/priedòl∞. 
·is imtuvas jau dabar yra SONY BRAVIA televizoriuose! 

Sony BRAVIA televizori˜ modeliai su integruotu MPEG-4 imtuvu (1 pav.)

V4500; V4710; V4730; E4000; EX1; W4000; W4220; W4230; W4500; 
X4500; Z4500
Patikrinkite, ar tikrai esate skaitmeninòs televizijos transliavimo 
zonoje. Tikslià informacijà rasite internete www.rrt.lt
Prijunkite antÏemin´ antenà ir nustatykite televizori˜ kaip paai‰kinta 
Ïemiau.

Îiròkite 14* nemokam˜ skaitmeninòs antÏeminòs televizijos kanal˜.

U4000; S4000; V4000;

Patikrinkite, ar tikrai esate skaitmeninòs televizijos transliavimo zonoje 
Tikslià informacijà rasite internete www.rrt.lt

Elektronikos preki˜ parduotuvòje ∞sigykite CONAX modul∞ su 
integruotu transkoderiu (MPEG-4/MPEG-2).

Prijunkite antÏemin´ antenà ir nustatykite televizori˜ kaip paai‰kinta 
Ïemiau.

Îiròkite 14* nemokam˜ skaitmeninòs antÏeminòs televizijos kanal˜.

Sony BRAVIA televizori˜� modeliai su integruotu MPEG-2 imtuvu (2 pav.)

Televizijos bokštas: 1 pav.2 pav.

Be BRAVIA Engine 2

Su BRAVIA Engine 2




