
 

 
Chega ao Brasil o novo conceito de áudio da Sony 

Portátil e com graves surpreendentes, a caixa de som GTK-XB5 chega para atender um 
novo comportamento do consumidor brasileiro 

 
Nova integrante da família de áudio da Sony, a GTK-XB5 chega ao Brasil para reforçar o 

portfólio da marca no país com uma proposta diferente. Além de um design moderno, 

iluminação multicolorida e portabilidade, o aparelho possui diversas funções 

admiradas pelo consumidor brasileiro, como uma pressão sonora surpreendentee 

pareamento Bluetooth com NFC. 

 

 
Lançamento de áudio da Sony, GTK-XB5, alia pressão sonora e mobilidade  

 
Segundo Marcelo Gonçalves, Gerente Marketing e Comunicação da Sony Brasil, esse 

modelo vem de encontro às necessidades do consumidor brasileiro, detectadas em 

pesquisas e focus groups realizados pela marca: “O hábito de consumir música do 

brasileiro vem mudando. A taxa de downloads de música e vídeos caiu 25% em 2016 

em relação ao ano anterior, enquanto o consumo por streaming aumentou 76% no 

mesmo período. Em torno de 92% do nosso público tem sua música armazenada em 

smartphones. Nosso principal desafio era conseguir agregar a nossa linha à essa 

necessidade de facilidade de conexão com smartphones e garantir uma qualidade de 

som. E, é justamente nesse ponto onde a GTK-XB5 integra perfeitamente todas essas 

soluções. Além de satisfazer aqueles que não abrem mão de um bom som, é também 

um aparelho que pode ser transportado facilmente”. 



 

 
O lançamento estará disponível no final de junho na cor preta e o preço sugerido é de 
R$ 1.099,99. 

 

FICHA TÉCNICA 

Extra Bass 

Bluetooth com NFC 

Iluminação multicolorida 

Speaker ADD 

Party Chain 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Livre posicionamento Horizontal e Vertical - A 
GTK XB5 possui sensor capaz de identificar e 
ajustar o som de acordo coma posição em que 
está sendo utilizado.                                                                                                                                   
Compatível com APP Music Center para controle 
de funções diretamente pelo smartphone 
(Android 4.4 / IOS a partir de 05/17) compatíveis. 
 

Cabo de energia AC 

Entrada auxiliarRCA (Cabo P2 / RCA Não 
Fornecido) 

26,2cm x 52,4cm x 27,3cm 

Peso Líquido: 7Kg 

 
Mini Systems  
A linha Shake Flex, que é composta pelos modelos MHC-GT3D (que possui um 

subwoofer e uma barra) e MHC-GT5D (com um subwoofer e duas caixas modulares, 

que podem ser acopladas e transformadas em barra também), e Shake Torre, que traz 

o modelo MHC-V7D (com apenas uma caixa), estão mantidos no portfólio de áudio da 

Sony para 2017.  

 

Todas contam com a tecnologia New SoundPressure Horn, que consiste na construção 

diferenciada da caixa acústica, aumentando a distância que o som percorre para sair 

da caixa, gerando maior pressão sonora e graves mais intensos. O som em formato 

digital entra no aparelho e passa por um processador de sinal digital, para que a  

mailto:http://www.sony.com.br/electronics/mini-systems/mhc-gt3d?cid=pr-la-11887
mailto:http://www.sony.com.br/electronics/mini-systems/mhc-gt5d?cid=pr-la-11888
http://www.sony.com.br/electronics/mini-systems/mhc-v7d


 

 

música saia com muito mais pressão sonora e impacto. Assim como as lâmpadas de 

LED – que com pouca energia conseguem durar e iluminar muito mais que as lâmpadas 

convencionais – o Smart High Power é a tecnologia Sony que otimiza a energia 

recebida, oferecendo muito mais pressão sonora, com muito menos energia. 

 

Somados a isso, ainda possuem Digital Sound Enhancement Engine (DSEE), que 

restaura agudos e graves perdidos na compactação de arquivos de música digital 

(MP3, ACC, ATRAC e WMA), aprimorando as canções e produzindo um som detalhado 

com qualidade próxima ao do CD.  

 
Linhas Shake Tower e Shake Flex continuam no portfólio 2017 de áudio da Sony 

 
Sound Bar 
Como alternativa para completar o sistema de áudio do consumidor brasileiro, a Sony 

oferece dois modelos de Sound Bar – HT-NT5eHT-CT390.  

 

O modelo HT-NT5 é o mais completo da marca, por 

ser compacto, elegante e com as tecnologias mais 

inovadoras. Possui suporte ao formato de áudio 

digital “Hi-Res” e é capaz de reproduzir áudio de 

altíssima qualidade (agudos bem equalizados e 

graves definidos). Conta com a melhor tecnologia 

em áudio da Sony, com falantes de alta qualidade, 

amplificador S-Master HX e processamento DSEE HX.  

 

Além disso, consegue recompor parte das frequências perdidas dos arquivos de MP3, 

proporcionando qualidade de áudio ainda melhor. Possui subwoofer sem fio, que 

melhora a qualidade dos sons graves e pode ser instalado em pé ou deitado. Além 

disso, possui conectividade Wi-Fi, que permite conexão com outras caixas wireless da 

Sony e também compartilhamento de conteúdo por Google Cast ou pelo Spotify. O 

modelo ainda possui Bluetooth com NFC, que permite fácil acesso aos arquivos do 

smartphone, computador ou tablet. 

 

http://www.sony.com.br/electronics/barras-som/ht-nt5


 

 

Esse ano, o HT-NT5 entra no mercado brasileiro com 

valor 16% menor que em 2016, de R$4.999 por 

R$4.199. 

 

Já o modelo HT-CT390 é compacto, elegante e fácil de 

instalar. Seu design é fino é perfeito para compor a 

decoração do ambiente sem interferências. Possui 

subwoofer que melhora a qualidade dos sons graves e áudio de 2.1 canais. Com 

tecnologia S-Force PRO Front Surround, o aparelho proporciona uma sensação de 

imersão no filme. O modelo também possui Bluetooth com NFC.  

 

Para 2017, o HT-CT390 também está disponível com redução de preço de 20%, de 

R$2.499 por R$1.999. 

 
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 

Mabel Santos/Gabriel Gabira 
(11) 3185-0820/3185-0861 

sony@jeffreygroup.com 

http://www.sony.com.br/electronics/barras-som/ht-ct390
mailto:erizzi@jeffreygroup.com/lcunha@jeffreygroup.com/dramos@jeffreygroup.com

