Sony amplia linha Alpha e apresenta novos parceiros
Cada vez mais consolidada e reconhecida, a empresa japonesa apresenta a mais nova
Alpha de seu portfólio e reforça parceria com importantes nomes do setor

A linha de imagem profissional da Sony, mundialmente reconhecida devido a
qualidade de suas câmeras e lentes, traz ao mercado brasileiro a câmera Alpha 9,
modelo mais rápido do portfólio Sony.

No detalhe, a câmera Alpha 9, que chega ao Brasil em julho
A Sony A9 chega ao mercado brasileiro oferecendo novas tecnologias para linha
mirrorless, como o novo sensor de 24MP Full Frame Exmor RS CMOS, com sistema
“Stacked”, que consiste em uma memória interna empilhada ao sensor, que acelera o
processamento de imagem, oferecendo a incrível velocidade de 20 fotos por segundo
em RAW.
Apresenta o autofoco mais rápido da categoria graças aos seus 693 pontos de AF, que
abrangem 93% do sensor. Com toda essa evolução, a Alpha 9 é uma câmera ideal para
captar imagens em movimento como as de esportistas. Dentre outras características, a
câmera ainda oferece DUAL Slot para cartões, nova bateria 2.2 vezes maior e joystick
para selecionar o ponto de AF flexível de maneira mais rápida e direta.

Principais Características
Sensor de 24MP Full Frame Exmor RS “stacked” CMOS
Sistema de foco com 693 pontos
Visor com “Blackout free” para disparo contínuo
Gravação interna 4K
Sensor com 5 eixos de estabilização
Tela de 3” Touchscreen
ISO máximo de 204.800 e modo silencioso

No detalhe, foto tirada com a nova Alpha 9

O cartão de memória mais rápido do mundo
E, para acompanhar a A9, a Sony trouxe para o mercado brasileiroo novo cartão SD
mais rápido do mundo para câmeras DSLR e câmeras de vídeo camcorder. A série SF-G
possui velocidade de gravação ultrarrápida de até 299 MB/s ─ rápida o suficiente para
suportar a captura de imagens de alta resolução com DSLRs de alto desempenho que
suportam a interface UHS-II.

Com velocidade de leitura de até 300MB/s, a transferência de dados é mais rápida
para o PC, mesmo arquivos grandes como vídeo de 4K ou várias imagens de alta
resolução por disparo contínuo podem ser transferidos para o PC em segundos.
Disponíveis em 32GB, 64GB e 128GB, os cartões são ideais para a nova Apha 9.

Embaixadores e influenciadores
Esse ano, Everton Rosa, Richard Cheles e André Pilli reforçam o time Alpha, que já
conta com Guilherme Coelho e Rafael Kent.
Everton Rosa é considerado um dos melhores e mais influentes fotógrafos de
casamento do Brasil. Gaúcho, o profissional é requisitado para registrar eventos ao
redor do mundo como Buenos Aires, Jerusalém, Miami, Nova Iorque, Punta del Este,
Verona, Ibiza e Viena. Fotografa também retratos e faz trabalhos documentais
inspirados em nomes internacionais como Annie Leibovitz e Mario Testino.
Richard Cheles é fotógrafo autodidata com mais de 13 anos de experiência e começou
a fotografar pela necessidade que sentia em obter imagens para seu trabalho paralelo
de designer gráfico. Sempre foi apaixonado por fotografia publicitária e todo universo
que envolve esse tipo de produção.
André Pilli é considerado uma referência entre os youtubers e apaixonados por
câmeras, registros de viagens e tecnologia. Fã assumido da marca, completa o time
Alpha com o objetivo de apresentar os primeiros reviews e análises dos produtos Sony
no Brasil.
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