
 

Sony apresenta nova linha de headphones 

Ergonomia, estilo e graves poderosos são os grandes diferenciais  

São Paulo, 26 de julho de 2016 – Diferentes estudos sugerem que a música ajuda na 

concentração, no aprendizado, na criatividade, na pratica de esportes e até na 

produtividade. Talvez por isso, ouvir música seja um hábito de grande parte da 

população em todos os momentos e locais: no trabalho, no metrô, na rua, na 

academia, na hora de dormir...e nada é mais prático em todas essas ocasiões do que 

usar um bom headphone.   

Para atender um público cada vez mais exigente, a Sony Brasil ampliou o seu portfólio 

e apresenta três modelos de headphones ideais para cada estilo de vida: MDR-

XB650BT, MDR-XB450AP e MDR-AS400.  

Os headphones MDR-XB650BT e MDR-XB450AP possuem tecnologias inovadoras, 

como Beat Response Control e o ExtraBass, que farão com que os amantes de música 

aproveitem a altíssima qualidade de some graves impactantes. Outro diferencial dos 

produtos é o design moderno, de acordo com o estilo de cada pessoa. 

O modelo MDR-XB650BT é ainda mais prático, pois 

não possui fio (funciona via Bluetooth com NFC), o 

headphone pode iniciar a reprodução das músicas no 

smartphone através de seus comandos com apenas 

um toque, e continuar tocando a playlist mesmo 

estando em até 10 metros de distância do aparelho. 

Além disso, sua bateria interna possui autonomia de 

até 30 horas de uso contínuo sem precisar ser 

carregada.  

 

Já o MDR-XB450AP além de apresentar as tecnologias Extra 

Bass e Beat Response Control, que garante mais exatidão na 

reprodução sem distorção dos graves, possui cabo flat (evita 

embaraçamento) com microfone que permite atender 

ligações e controlar a reprodução das músicas. Leve, prático e 

com variação de cores para atender todos os estilos, o 

aparelho possui concha com acabamento almofadado, mais 

fechado e envolvente que melhora o isolamento do som 

externo, tornando-o ideal para ouvir música por longos 

http://www.sony.com.br/electronics/headphones-sobre-as-orelhas/mdr-xb650bt?cid=pr-la-11891
http://www.sony.com.br/electronics/headphones-sobre-as-orelhas/mdr-xb450ap?cid=pr-la-11892


períodos, com o máximo conforto, sem cansar.  

 

De olho no consumidor esportista, que não deixa de lado uma boa música em suas 

corridas de rua ou mesmo na academia, a 

Sony trouxe para o Brasil o modelo intra-

auricular MDR-AS400. 

Ele é leve e ergonômico; possui hastes 

circulares em silicone que se encaixam na 

orelha com um ajuste perfeito, sem cair 

durante os exercícios; além de ser resistente 

ao suor e à água. A linha também apresenta 

variação de cores e mantém uma excelente 

qualidade de áudio, com graves 

surpreendentes. E para garantir ainda mais 

conforto a qualquer usuário mesmo após 

longos períodos de uso, o aparelho 

acompanha quatro tamanhos de almofadas 

em silicone macio (PP, P, M e G) que 

garantem maior ergonomia.  

Todos os modelos estão disponíveis nas lojas físicas da Sony e principais revendas 

autorizadas, além do site www.sony.com.br/loja.  

FICHA TÉCNICA 

MDR-XB650BT MDR-450AP MDR-AS400 
   

Bluetooth com NFC (sem fio) com 
microfone 

Cabo Y flat com microfone (1,2 m) Cabo Y (1,2 m)  

ExtraBass/ Beat Response Control ExtraBass Resistente ao suor e à água 

Bateria com duração de 30 horas Beat Response Control Conforto e ergonomia 

Cor: Azul Cores: Vermelha, Preta e Branca  Cores: Laranja, Verde e Branca 

Preço: R$ 999,99 Preço: R$ 299,99  Preço:R$ 199,99 

 

CENTRAL DE RELACIONAMENTO COM O CONSUMIDOR SONY: 
4003-SONY (7669) (capitais e regiões metropolitanas, exceto Rio de Janeiro) 

0800-880SONY (7669) (demais localidades brasileiras e estado do Rio de Janeiro)  
 
Informações para a imprensa: 
JeffreyGroup Brasil 
Lilian Cunha/Ana Patrão 
(11) 3185-0815/3185-0829 
sony@jeffreygroup.com 

http://www.sony.com.br/electronics/headphones-auriculares/mdr-as400ex-400ip?cid=pr-la-11893
http://store.sony.com.br/?cid=pr-la-11894
mailto:erizzi@jeffreygroup.com/lcunha@jeffreygroup.com/dramos@jeffreygroup.com

