
Telewizory Sony BRAVIA® 2013
Domowa rozrywka na najwyższym poziomie 





Piękno w szczególe

Oglądaj ulubione programy w najwyższej jakości obrazu telewizorów  

BRAVIA® 2013. TRILUMINOS™ Display gwarantuje nadzwyczajną wierność 

wyświetlanych barw - nawet tych tak trudnych do zreprodukowania  

odcieni szmaragdu i czerwieni. To sprawia, że krajobrazy stają się żywsze, 

pełniejsze i bardziej naturalne, a oglądane na ekranie twarze zwracają  

uwagę swoją wierną kolorystyką. 

Format 4K gwarantuje niezrównaną dokładność szczegółów: czterokrotnie 

większą niż w obrazie Full HD. W rezultacie telewizor Sony umożliwia 

odnalezienie piękna w każdym szczególe obrazu.





BRAVIA® 2013: najważniejsze cechy

Wzornictwo

stylowe wzornictwo Sense of Quartz.

smart TV 

z urządzeń mobilnych na ekran TV.

Jakość obrazu

Obraz w jeszcze lepszej jakości. 

Jakość dźwięku

najnowsze TV Sony BRAVIA® reprodukują dźwięk,  

który możesz poczuć — z kompaktowych głośników  

wbudowanych w telewizor. 

Zaawansowana technologia

Bogactwo innowacyjnych rozwiązań w całej gamie 

telewizorów BRAVIA®, od najprostszych modeli po 

najwyższe osiągnięcia współczesnej techniki.



Kolory, które ożywają 

Innowacyjna technologia TRILUMINOS™ Display oferowana wyłącznie przez Sony, zapewnia głębię, 

szczegółowość i paletę barw nigdy wcześniej nieoglądaną na ekranie telewizora. Technologia 

TRILUMINOS™ Display w telewizorach Sony rozszerza zakres reprodukowanych kolorów poprzez 

dodatkowe wzmacnianie barwy czerwonej, zielonej i niebieskiej. W rezultacie kolory mają 

niezrównaną czystość i maksymalnie naturalny wygląd.

Obraz w jeszcze lepszej jakości 

Bez względu na to, czy oglądasz film z Internetu, czy transmisję ważnego meczu, technologia  

X-Reality PRO pozwala uzyskać obraz o jakości zbliżonej do Full HD. 

Dzięki błyskawicznej analizie zawartości sceny i porównywaniu jej z obszernym zbiorem obrazów  

z pamięci telewizora, technologia X-Reality PRO wyostrza krawędzie, optymalizuje wygląd szczegółów, 

wzbogaca kolorystykę i zwiększa kontrast.

Konwencjonalne 

białe podświetlenie 

LED

Wyświetlacz 

TRILUMINOSTM  

Według Sony, najlepszym sposobem na przeniesienie widza  

sprzed ekranu w świat rozrywki jest odwzorowanie naturalnych barw,  

głębi i szczegółowości nigdy wcześniej nieoglądanych na ekranie telewizora.

Jakość obrazu 



Rewolucyjna rozdzielczość 4K

Rewolucyjna rozdzielczość 4K od Sony, to zdumiewająca paleta barw  

i szczegółowość obrazu, który składa się z ponad 8 milionów pikseli,  

to 4 razy więcej niż w jakości Full HD. 

Wszystko w jakości 4K 

Teraz nie musisz wymieniać swojej starej kolekcji filmów HD, inteligentna 

technologia X-Reality PRO sama dostosuje ich obraz do jakości 4K.

HD 4K



Wszystkie informacje w zasięgu ręki

Aby uzyskać szczegółowe informacje o oglądanym programie telewizyjnym, można skorzystać  

z aplikacji TV SideView. Dzięki niej smartfon albo tablet z systemem Android lub iOS mogą posłużyć  

do wyszukiwania i przeglądania dodatkowych materiałów. 

Funkcjonalność aplikacji TV SideView nie ogranicza się do przeglądania treści — można jej również 

używać do publikowania na forach społecznościowych, jak również w roli pilota.

Sony Entertainment Network

Platforma Sony Entertainment Network to miejsce, w którym każdy znajdzie pomysł na udany 

wieczór. Otrzymujesz dostęp do filmów i muzyki na żądanie, telewizji typu catch-up, ulubionych 

portali społecznościowych i najlepszych materiałów z sieci. Dodatkowo wszystkie Twoje ulubione 

piosenki, zdjęcia i filmy będą odtąd dostępne w każdym miejscu i czasie.

smart TV 

Telewizory BRAVIA® znakomicie łączą i komunikują się ze światem zewnętrznym: 

od oferującego najnowsze filmy serwisu Video Unlimited po tablet albo smartfon 

wykorzystywany w roli pilota lub jako źródło zdjęć wyświetlanych na dużym ekranie.



Obraz z telefonu na ekranie TV

Jedno dotknięcie smartfona do pilota i wszytsko, co masz na ekranie telefonu: filmy, 

muzyka, zdjęcia, aplikacje czy Inernet, jest natychmiast wyświetlane na ekranie 

telewizora BRAVIA®*.

* Jakość obrazu wideo może ulegać pogorszeniu z powodu zakłóceń w środowisku pracy



ChaC rakterystyczna sylwettkakka

Wzornictwo



Sennsee ooof QQuuaarrtttz 

Jak opisać wzornictwo Sense of Quartz? Pierwsza jego cecha to 

proste, czyste formy geometryczne: charakterystyczna sylwetka 

uzyskana dzięki prostokątnemu ekranowi, który wygląda jak 

zawieszony w powietrzu nad okrągłą podstawą.

Drugi wyróżnik to wysoka jakość materiałów i wykończenia, której 

najlepszym przykładem jest okalająca ramkę ekranu szmaragdowa 

krawędź z fazowanego aluminium. Całości dopełnia podświetlenie  

Inteligent  Core, potwierdzający odbiór sygnałów sterujących 

łagodnymi impulsami świetlnymi.
PodPodPodświśwśw etlenie Inteligent Core

SzmSzmaraaragdogdowa wa krakr wędź z fazowanego aluminium



Głośniki Magnetic Fluid (X9)

Telewizory z serii X9 są wyposażone w głośniki z cieczą magnetoreologiczną, oparte  

na unikatowej, oferowanej wyłącznie przez Sony. Wykorzystując technologię opracowaną 

w programie kosmicznym NASA, stworzyliśmy głośniki Magnetic Fluid, które gwarantują 

wyraźne, mocne brzmienie wydobywające się ze smukłych głośników telewizora.  

Głośnik typu Long Duct (W9)

Usłysz dźwięk, który Cię zadziwi – z pojedynczego głośnika Long Duct, sprytnie ukrytego 

za telewizorem. Nie zobaczysz go, ale z pewnością usłyszysz. Precyzyjnie pozycjonowane 

panele kierują dźwięk bezpośrednio do Twoich uszu. W efekcie – wszystko, co oglądasz 

staje się bardziej realistyczne. Niezależnie od tego, jak intensywna jest akcja, nie usłyszysz 

niepożądanego rezonansu, więc dialogi pozostają czyste i wyraźne.

Głośniki Bass Reflex (W8, W6)

Zapewnij wszystkim swoim filmom odpowiednią dozę basu. Kompaktowy głośnik  

Bass Reflex Box gwarantuje poszerzone niskie frekwencje bez zakłóceń czy  

niepożądanych wibracji. To naprawdę mocne brzmienie.

Od szeptanych dialogów po wybuchy radości, nasze najnowsze telewizory 

reprodukują dźwięk, który możesz poczuć — z kompaktowych głośników 

wbudowanych w telewizor. Nie pozwól, by ich rozmiary Cię zwiodły: 

głośnik Magnetic Fluid, Long Duct oraz Bass Reflex Box gwarantują czysty, 

dynamiczny dźwięk.

Dźwięk, który Cię poruszy



3D

Maksymalny realizm toczącej się wokół akcji zagwarantuje 

tylko obraz 3D w formacie Full HD — cechujący się jeszcze 

większą głębią i ostrością szczegółów.

Motionflow 

Technologia Motionflow zapewnia bardziej płynny 

ruch, ponieważ wstawia dodatkowe klatki w 

wyświetlanym obrazie. Zobaczysz tylko akcję bez 

zakłóceń. Motionflow tworzy setki dodatkowych 

obrazów, a oczy widza odbierają dwukrotnie  

większą liczbę klatek na sekundę.  

Telewizja Full HD

Wprowadzenie cyfrowej telewizji naziemnej otworzyło 

darmowy dostęp do telewizji w formacie Full HD,  

odbieranej przez tuner wbudowany w odbiornik.  

Oglądaj ulubione programy w jeszcze lepszej jakości.

Odtwarzanie multimedialne  

z USB

Telewizor umożliwia bezpośrednie podłączenie aparatu, 

kamery lub pamięci USB — i zapewnia znakomitą jakość 

obrazu i dźwięku przy odtwarzaniu multimediów.

SimulView™

Technologia SimulView™ pozwala na wyświetlanie dwóch 

niezależnych obrazów, a każdy gracz ogląda tylko swój  

ekran przez lekkie, wygodne okulary. 

Do nabycia jest już wiele gier SimulView™ na systemy 

PlayStation® 3, a ich oferta systematycznie się powiększa.

Funkcja kopii ekranu i MHL 

Z funkcją kopii ekranu, wszytsko co masz na ekranie urządzenia 

mobilnego: zdjęcia, aplikacje czy internet możesz wyświetkać na 

ekranie telewizora BRAVIA®. Wystarczy połączyć oba urządzenia  

przez łącze bezprzewodowe lub przy użyciu przewodu MHL*. 

* Jakość obrazu wideo może ulegać pogorszeniu  
z powodu zakłóceń w środowisku pracy.

Zaawansowana technologia 





W9

W8

W6

R4

55" 65"

40" 46" 55"

42" 47" 55"

24" 32" 42" 50"

32" 40" 46"

Telewizory BRAVIA® 2013

Telewizor 4K Ultra HD 

Obraz 4K na telewizorze Sony zdumiewa czystością i szczegółowością.

Jakość 4K od Sony oznacza 8 milionów pikseli - to cztery razy tyle,  

co w jakości Full HD.

Kolory, które ożywają 

Głębia, szczegółowość i paleta barw nigdy wcześniej nieoglądana 

na ekranie telewizora. 

Obraz z telefonu na ekranie TV 

Jedno dotkięcie smartfona do pilota i wszytsko, co masz na 

ekranie telefonu: filmy, muzyka, aplikacje czy Inetrnet, jest 

natychmiast wyświetlane na ekranie telewizora BRAVIA®.

Obraz w jeszcze lepszej jakości

Bez względu na to, czy oglądasz film z Internetu, czy transmisję  

ważnego meczu, technologia X-Reality PRO pozwala uzyskać  

obraz o jakości zbliżonej do Full HD. 

Zaproszenie do świata HD

Większa niż w zwykłych telewizorach LED czystość i szczegółowość 

jest zasługą technologii optymalizacji obrazu i redukcji zakłóceń.





Telewizory o rozdzielczości 4K, to 4 razy więcej pikseli niż w jakości 

Full HD. Innowacyjna technologia TRILUMINOS™ Display zapewnia 

tak naturalne kolory i odcienie barw, że zacierają się granice 

między obrazem na ekranie a rzeczywistością, a głośniki z cieczą 

magnetoreologiczną zatroszczą się o piękną oprawę dźwiękową.

Telewizor 4K Ultra HD

55" 65"





Innowacyjna technologia TRILUMINOS™ Display oferowana 

wyłącznie przez Sony, zapewnia głębię, szczegółowość i paletę barw 

nigdy wcześniej nieoglądaną na ekranie telewizora. TRILUMINOS™ 

Display gwarantuje nadzwyczajną wierność wyświetlanych barw - 

nawet tych tak trudnych do zreprodukowania odcieni szmaragdu 

i czerwieni. To sprawia, że krajobrazy stają się żywsze, pełniejsze i 

bardziej naturalne, a oglądane na ekranie twarze zwracają uwagę 

swoją wierną kolorystyką.

Wszystko dzięki panelowi najwyższej generacji, który zapewnia 

czystsze, bardziej wyraziste kolory, a w rezultacie większą głębię 

obrazu. Swoim pięknem urzekają też chwile uchwycone aparatem 

cyfrowym lub kamerą Sony z technologią TRILUMINOS™ Colour.

W9
Kolory, któree ożywaajjąą

40" 46" 55"

Long Duct 
Speaker





W8
smart TV

42" 47" 55"

Seria W8 to gwarancja intensywnych przeżyć w domowym salonie.  

Poza technologią 3D, jej wyposażenie obejmuje system podświetlenia 

Dynamic Edge LED, który pozwala na uzyskanie większego kontrastu, 

technologię Motionflow 400 poprawiającą płynność ruchu na ekranie 

i technologię X-Reality PRO, dzięki której wyświetlany obraz staje się 

ostrzejszy i wyraźniejszy.

Technologia Wi-Fi® zapewnia wygodną łączność z Internetem, a funkcja  

kopii ekranu jednym dotknięciem pozwala wyświetlić na telewizorze 

wszystko, co pojawia się na ekranie smartfona. Całości dopałnia  

wzornictwo „Sense of Quartz”.

Dostępne kolory: czarny i srebrny

Bass Reflex 
Speaker





R4
Aby oglądanie sprawiało więcej przyjemności, modele HD ready / 

Full HD z serii W6 optymalizują ostrość, płynność i czystość obrazu 

z wykorzystaniem takich technologii, jak X-Reality PRO, Motionflow 

200 czy podświetlenie krawędziowe Edge LED.

Bez względu na to co oglądasz film z Internetu, czy transmisję 

ważnego meczu, technologia X-Reality PRO pozwala uzyskać obraz 

o jakości zbliżonej do Full HD.

Wysoka jakość obrazu idzie w parze z bogatym zestawem funkcji.

Wbudowana technologia Wi-Fi pozwala swobodnie korzystać 

z zasobów rozrywkowych Internetu. Funkcja bezprzewodowej 

kopii ekranu służy do oglądania na dużym ekranie filmów i zdjęć z 

urządzeń mobilnych, a aplikacja TV SideView pomoże w uzyskaniu 

dodatkowych informacji i propozycji programowych.

Na zdjęciu z odtwarzaczem Blu-ray Disc™ 3D BDP-S5100

W6
Obraz w jeszczzee lepszej jakości

24" 32" 42" 50"

*32/24W60xA obsługują rozdzielczość HD Ready

ZZaaappproszenie do świiiaaatta HD

32" 40" 46"

Większa niż w zwykłych telewizorach LED czystość i szczegółowość  

jest zasługą technologii optymalizacji obrazu i redukcji zakłóceń.  

O większą ostrość i bardziej naturalny wygląd scen przedstawiających 

szybką akcję troszczy się technologia Motionflow XR 100Hz.

Telewizor jest też wyposażony w port USB, pozwalający w prosty  

sposób wyświetlać zdjęcia, aplikacje i gry z urządzeń mobilnych  

na dużym ekranie.

Dostępne kolory: czarny i srebrny

Telewizor *32R42xA obsługuje
rozdzielczość HD Ready

Bass Reflex 
Speaker

*

*



W9

W8

W6

R4

40" 46" 55"

55" 65"

42" 47" 55"

24" 32" 42" 50"

32" 40" 46"

+ SimulView™

+ SimulView™

+ SimulView™

Jakość obrazu 

Dane techniczne 
Więcej informacji na www.sony.pl/hub/telewizory-lcd

rozdzielczość HD Ready

*32R42xA obsługuje
rozdzielczość HD Ready

Rozdzielczość Kolor
Szczegóły 

i kontrast
Ruch 3D



W9

W8

W6

R4

Inteligentne połączenia Dźwięk Klasyfikacja energetyczna

Muzyka, filmy, 

telewizja i aplikacje

Sterowanie za 

pomocą urządzeń 

mobilnych

Kopia ekranu

smartfonu
Głośnik

Więcej informacji o klasyfikacji energetycznej podano na  

www.sony.pl/hub/telewizory-lcd

Nazwa modelu  Wielkość  Klasyfikacja  Pobór mocy / Zużycie energii

KDL-65X9005A 65in/164cm B  193 W  /  268 kWh rocznie

KDL-55X9005A 55in/139cm B  155 W  /  215 kWh rocznie

Nazwa modelu  Wielkość  Klasyfikacja  Pobór mocy / Zużycie energii

KDL-55W905A 55in/139cm A+  78 W  /  108 kWh rocznie

KDL-46W905A 46in/117cm A+  64 W  /  89 kWh rocznie

KDL-40W905A 40in/102cm A  62 W  /  86 kWh rocznie

Nazwa modelu  Wielkość  Klasyfikacja  Pobór mocy / Zużycie energii

KDL-55W80xA 55in/139cm A+  79 W  /  110 kWh rocznie

KDL-47W80xA 47in/119cm A+  66 W  /  92 kWh rocznie

KDL-42W80xA 42in/107cm A  61 W  /  85 kWh rocznie

Nazwa modelu  Wielkość  Klasyfikacja  Pobór mocy / Zużycie energii

KDL-42W65xA 42in/107cm A+  50 W  /  69 kWh rocznie

KDL-32W60xA (HD Ready) 32in/80cm A  41 W  /  57 kWh rocznie

KDL-32W65xA 32in/80cm A  41 W  /  57 kWh rocznie

Nazwa modelu  Wielkość  Klasyfikacja  Energy

KDL-46R47xA 46in/117cm A  75 W  /  110 kWh rocznie

KDL-40R47xA 40in/102cm A  61 W  /  89 kWh rocznie

KDL-32R42xA 32in/80cm A  40 W  /  58 kWh rocznie 

Głośnik typu 

Long Duct

Głośniki Bass Reflex

Głośniki Bass Reflex

Uwydatnianie 

dźwięku  

(Sound Booster)



Kino domowe  
3D z Blu-ray

Mocny, kinowy dźwięk z dwóch wysokich głośników

BDV-E4100

• Mocny dźwięk z 2 wysokich głośników i 2 głośników satelitarnych 

• Odtwarzanie muzyki ze smartfona z użyciem funkcji 

słuchania jednym dotknięciem  

• Bezprzewodowy dostęp do filmów, muzyki, gier i innych 

treści z Internetu 

Full HD 3D, TRILUMINOS™ Colour, 5.1 kanałów, 2 wysokie 

głośniki i 2 głośniki satelitarne, 1000 W, NFC, Bluetooth® i Wi-Fi®

Zestaw kina domowego 4K i 3D Blu-rayZestaw głośnikowy w formie listwy

Odtwarzacz 4K i Blu-ray Disc™ 3D

Potęga dźwięku w smukłej obudowie

Kolekcja filmów w najlepszym możliwym wydaniu 

BDV-N9100W HT-CT660

BDP-S790

• Kinowa jakość dźwięku przestrzennego w całym salonie

• Funkcja słuchania jednym dotknięciem: odtwarzanie muzyki 

z wykorzystaniem łącza Bluetooth® i technologii NFC 

• Proste przygotowanie do pracy dzięki bezprzewodowemu 

subwooferowi i 4 gniazdom HDMI

• Standard Digital Cinema 4K — rozdzielczość ponad 4 razy 

większa niż Full HD

• Dostęp do świata filmów, muzyki i aplikacji

• Rozmowy przez wbudowaną aplikację Skype™

• Czysty kinowy dźwięk przestrzenny bez żadnych zniekształceń 

• Oglądanie obrazu Full HD 3D lub niezwykle szczegółowego 

obrazu 4K 

• Odtwarzanie nagrań ze smartfona z użyciem funkcji słuchania 

jednym dotknięciem 

2.1-kanałowy głośnik w formie listwy z bezprzewodowym 

subwooferem, systemem S-Force PRO Front Surround, 

technologią NFC oraz łączami Bluetooth® i HDMI

Full HD i 3D, wbudowana sieć Wi-Fi®, strumieniowa transmisja  

z komputera, Skype™, Digital Cinema 4K, 2 x HDMI®

Zestaw kina domowego 3D Blu-ray

Mocny, kinowy dźwięk i elegancka stylistyka

BDV-E2100

• Bogaty dźwięk przestrzenny przy oglądaniu filmów 

i słuchaniu muzyki 

• Odtwarzanie nagrań ze smartfona z użyciem funkcji 

słuchania jednym dotknięciem  

• Stylowy, finezyjnie wyglądający element wystroju  

w salonie

Full HD 3D, TRILUMINOS™ Colour, 4 głośniki satelitarne, 

subwoofer, 1000 W, NFC, Bluetooth® i Wi-Fi®

Full HD 3D, interpolacja do formatu 4K, TRILUMINOS™ Colour,  

4 wysokie głośniki z cieczą magnetoreologiczną, NFC,  

Bluetooth® i Wi-Fi® 

Sprzęt do kina domowego 
Więcej informacji na www.sony.pl/hub/zestawy-kina-domowego

Odtwarzacz Blu-ray Disc™ 3D z technologią Wi-Fi®

Rozrywka bez żadnych ograniczeń

BDP-S5100

• Oglądanie najnowszych filmów 3D w formacie Full HD 3D  

• Strumieniowa transmisja filmów, muzyki i gier na życzenie 

z Internetu 

• Nieskazitelny obraz Full HD i czyste kolory

Full HD 2D i 3D, TRILUMINOS™ Colour, wbudowana 

technologia Wi-Fi®, strumieniowa transmisja z Internetu, 

odtwarzacz USB, TV SideView

Zmień każdy film w porywające przeżycie



Odtwarzacz Blu-ray Disc™

Kamera i mikrofon Skype™

Udane wieczory filmowe z formatem Full HD

Komunikacja przez Skype™ — na  

ekranie telewizora

BDP-S1100

CMU-BR200

• Nieskazitelny obraz Full HD i czyste kolory

• Możliwość korzystania z filmów, muzyki i gier z Internetu

• Stylowe wzornictwo Sense of Quartz

• Czysty, wyraźny obraz HD podczas połączeń wideo

• Niewielkie wymiary i stonowany, pasujący 

do telewizora wygląd 

• Wyraźne ujęcia z bliska dzięki automatyce ostrości

Full HD, TRILUMINOS™ Colour, strumieniowa transmisja z 

Internetu, odtwarzacz USB, szybkie uruchamianie i ładowanie

Kamera i mikrofon Skype™ do telewizorów BRAVIA®

Akcesoria 

Pasywne okulary 3D

TDG-500P (X9, W8)

• Ostry obraz w trzech wymiarach 

• Łatwość użycia z noszonymi na 

co dzień okularami korekcyjnymi 

• Lekka, wygodna w noszeniu 

konstrukcja 

Wygodne oglądanie 

trójwymiarowych akcji

Aktywne okulary 3D

TDG-500A (W9)

• Oglądanie filmów 3D  

w rozdzielczości Full HD 

• Łączność radiowa gwarantująca 

ciągłość oglądania obrazu 3D 

• Technologia SimulView™ 

umożliwiająca równoczesne 

oglądanie (lub grę) dwóm osobom 

Oglądanie trójwymiarowego 

obrazu w rozdzielczości Full HD

Pasywne okulary
SimulView™ do gier

TDG-SV5P (X9, W8)

• Dwa niezależne ekrany gry 

na jednym urządzeniu

• Lekka konstrukcja zapewniająca 

komfort w czasie gry 

• Lekka, wygodna w noszeniu 

konstrukcja

Gra w dwie osoby bez 

dzielenia ekranu

Find out more at www.sony.pl/hub/telewizory-lcd/akcesoria

Przewód MHL
(Mobile High-Definition Link)

Odtwarzanie i prezentowanie

treści ze smartfona na telewizorze

DLC-MB20

• Łatwość użycia: wystarczy podłączyć przewód 

• Wyświetlanie materiałów HD ze smartfona na telewizorze

• Ładowanie podłączonego telefonu 

Przewód MHL (Mobile High-Definition Link) do łączenia 

smartfona z telewizorem w celu odtwarzania i ładowania

Odtwarzacz Blu-ray Disc™ 3D

Tchnij życie w filmy dzięki technologii Full HD 3D

BDP-S4100

• Oglądanie najnowszych filmów 3D w formacie Full HD 3D

• Możliwość korzystania z filmów, muzyki i gier z Internetu

• Nieskazitelny obraz Full HD i czyste kolory

Full HD 2D i 3D, TRILUMINOS™ Colour, zgodność z 

technologią Wi-Fi®, strumieniowa transmisja z  

Internetu, odtwarzacz USB, pilot TV SideView



„Sony”, „make.believe” i odpowiednie logo są znakami handlowymi lub zastrzeżonymi znakami handlowymi Sony Corporation. 
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