Os melhores produtos para incentivar a sua torcida
Aparelhos com funções específicas para assistir ou acompanhar a narração de jogos
são ótimas opções para os amantes e admiradores de esportes

Que o brasileiro é ligado em esportes, todo mundo sabe. Seja um futebol casual, um
vôlei na praia ou até outras modalidades, como vela e boxe, de norte a sul do país há
pessoas que fazem disso como profissão, hobby ou apenas adoram ficar por dentro de
tudo o que está acontecendo nos jogos.
E para acompanhar com toda a qualidade e conforto, de casa ou qualquer lugar, todos
os esportes que vão acontecer no Brasil neste ano, a Sony te ajuda a escolher as
melhores opções.

Televisão
Quer acompanhar todos os lances dos seus esportes
favoritos e não perder nenhum detalhe?
Para isso, a TVAndroid X855C da linha de TVs XBR da
Sony é a opção ideal. Possue tecnologia 4K, qualidade
quatro vezes superior à resolução Full HD, vêm com
Android, o sistema operacional mais utilizado do
mundo, com diversos aplicativos disponíveis. Com
isso, você pode acessar diretamente da sua TV o conteúdo dos mais variados
aplicativos locais e internacionais como GloboPlay, GlobosatPlay, Netflix e ESPN, entre
outros.
Elas ainda apresentam a tecnologia MotionFlow, que apresenta até 8 vezes mais
quadros por segundo do que uma TV convencional, reproduzindo cenas em
movimento com muito mais nitidez. Ideal para quem gosta de esportes.
Ela ainda oferece uma experiência surround de estádio. Com o Modo Futebol, o
aparelho automaticamente ajusta as definições de som para se aproximar ao som do
estádio, para você acompanhar e participar da emoção e torcida da plateia. Além
disso, a interface da TV integra notícias e destaques de várias fontes, para que você

acompanhe em tempo real tudo o que está acontecendo, sem deixar de assistir seu
jogo preferido.

Home Theater
Quer deixar a casa ainda mais equipada para acompanhar a transmissão dos jogos? A
Sound Bar CT780 da Sony são a escolha certa! Simples de instalar e prática de usar a
tecnologia S-Force PRO Front Surround garante um efeito de áudio surround e uma
sensação de imersão incrível.
Além disso, a tecnologia ClearAudio+ escolhe a melhor equalização do som baseado no
seu ambiente e no conteúdo que você está ouvindo, trazendo vida à experiência de TV
devido a excelente precisão do áudio, repleto de sons ricos e naturais.

Áudio

Quer reunir os amigos em um churrasco e acompanhar todos os esportes, de qualquer
lugar do Brasil, como se estivesse lá? O Mini System Sony Flex MHC-GT3D faz você
sentir toda a vibração da torcida como se estivesse na arquibancada, mas sem precisar
deixar o conforto da sua casa. Com graves potentes e som de alta qualidade, você vai
aproveitar todos os lances. E se você não gosta do comentarista, pode usar a função
Futebol e cortá-lo completamente, ficando só com o som da torcida.

Está no treino da academia ou em uma corrida de rua e quer ouvir as suas músicas
preferidas ou acompanhar outros campeonatos? Tenha sempre à mão o headphone
intra-auricular MDR-AS400EX, que resiste ao suor e até à chuva. Ele é leve e
ergonômico, possui controles de ajustes para uma adaptação perfeita ao formato e
tamanho da sua orelha, para não cair durante as atividades. Além disso, acompanha
quatro tamanhos de almofadas em silicone macio (PP, P, M E G) garantindo conforto
máximo ao usuário mesmo após longos períodos de uso.

Para mais informações e opções para acompanhar a transmissão de todas as
modalidades de esportes com tecnologia de alta qualidade, consulte o site da Sony
Store Brasil: http://www.sony.com.br/loja.
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