
 
 

Dia Mundial do Skate: 21 de junho  

 

O skate surgiu na Califórnia, onde surfistas locais queriam que o esporte fosse além das 
ondas e, então, usando esquis aquáticos e rodas de patins, criaram o que na época ficou 
conhecido como Sidewalk Surf. Em pouco tempo, o “surfe do asfalto” contagiou pessoas e 
ganhou praticantes e admiradores em todo o mundo. 

 Tão importante quanto os equipamentos de segurança, a música é um elemento essencial 
para os skatistas terem ainda mais inspiração. E para incentivar os amantes desse esporte a 
Sony apresenta dois produtos muito especiais: 

 
 

 

A caixa de som SRS-X2 é compacta e sem fio, por isso pode ser levada para qualquer lugar. A 

qualidade de som é excelente, assim como em todos os produtos de áudio da Sony, com ela 

é possível atender ligações através do microfone embutido e ficar longe das tomadas, pois 

possui bateria interna que dura até 5 horas. 

Feita para quem esta em constante movimento, esta caixa de som é perfeita para todos os 

skatistas. Conecte sem fio o smartphone ou tablet via Bluetooth em apenas alguns segundos 

usando NFC (tecnologia que permite conexão Bluetooth apenas aproximando os 

aparelhos[1]) ou use um cabo (tipo P2[2]) para quaisquer outras fontes de áudio na entrada 

auxiliar e deixe a SRS X2 pronta para tocar a trilha sonora perfeita para você executar suas 

melhores manobras.  

 O headphone MDR-AS400EX é ideal para a prática de atividades esportivas, como o skate. 

O aparelho é ergonômico e se encaixa perfeitamente na orelha, além de possuir acessórios 

para ajustar o tamanho do cabo, para não enrolar nem cair. Ele também é resistente à água 

e suor, possui alças ajustáveis feitas de silicone macio e vem com quatro tamanhos de 



 
almofadas (PP, P, M e G) de mesmo material, que garantem perfeito e confortável encaixe 

nas orelhas para usar em longas sessões nas pistas ou na rua. 

Disponível nas cores branca, laranja e verde, o aparelho pode ser adquirido através dos 

nossos principais varejistas e pelo site www.sony.com.br/store ao preço sugerido de R$ 

199,99. 

________________________________________ 

[1] Conexão NFC com dispositivos compatíveis com esta tecnologia 

[2] Cabo P2 não fornecido 

 

 
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/Joana de Francisco  
(11) 3185-0815/3185-0861 
sony@jeffreygroup.com  

mailto:erizzi@jeffreygroup.com/lcunha@jeffreygroup.com/dramos@jeffreygroup.com

