
 

 

Sony renova e amplia a sua linha de assessórios para 2017 

Novos cartões de memória, pen drives para celular, linha Tipo C, carregadores portáteis 

convencionais e carregadores veiculares aumentam a capacidade, rapidez e 

performance de smartphones 

 

A linha de acessórios da Sony não para de crescer, assim como o tempo de uso e a 

necessidade de espaço para armazenamento de informações nos devices de hoje.De 

acordo com a consultoria IDC, o Brasil é hoje o 5º maior mercado em vendas de 

smartphones no mundo. Aqui, segundo estimativa baseada em números da Teleco, o 

tempo de troca de aparelho pelo brasileiro passou de 1,3 anos para 2 anos, criando 

uma grande oportunidade para upgrade dos produtos por meio de acessórios.   

 

O varejo brasileiro cada vez mais também aposta na venda de acessórios que 

complementem e potencializem a performance dos smartphones no próprio ato da 

compra. De acordo com estimativa dos dados de mercado mundial da Statista e ABI 

Research, a taxa de anexação atingirá patamar de 20% em valor no ano de 2017. 

 

Memórias 

Pensando nessa fatia do mercado, a Sony traz alternativas para que o brasileiro 

consiga melhorar a performance de seus devices, principalmente do smartphone, 

potencializandoo seu dispositivo. É o caso do cartão de memória micro SD classe 10 

SR-G1UY2A, com 128GB de capacidade e 70MB/s de velocidade, ideal para rodar 

aplicativos sem utilizar a memória interna do aparelho, e também é compatível com 

gravação de vídeos 4K. 

 

Para quem busca praticidade, a Sony traz ao Brasil os pen drives para celular USM-SA2 

(disponíveis em 64GB, 32GB e 16GB), que tem valores a partir de R$ 84,99.  

 

 

 

 

 

 

 

Continuam na linha 2017, os cartões de memória classe 10 com 70MB/s SR-64UY2A, 

SR-32UY2A, SR-16UY2A e classe 4 SR-8A4, com capacidades de 64GB, 32GB, 16GB e 

8GB, respectivamente, com preços a partir de R$ 39,99. Os pen drives  

http://br.idclatin.com/
http://www.sony.com.br/electronics/unidade-flash-usb/usmsa2-series
http://www.sony.com.br/electronics/micro-sd-cartoes-de-memoria/sruy2a-series
http://www.sony.com.br/electronics/micro-sd-cartoes-de-memoria/sruy2a-series
http://www.sony.com.br/electronics/micro-sd-cartoes-de-memoria/sruy2a-series
http://www.sony.com.br/electronics/micro-sd-cartoes-de-memoria/sra4-series


 

 

Convencionais USM-M2 (mini) e USM-GR (retrátil), ambos com opções de 32GB, 16GB 

e 8GB, também permanecem. 

 

Carregadores portáteis 

Na linha de carregadores portáteis, a principal novidade é o CP-V20, que possui 

capacidade de 20.000mAh, garantindo que o usuário carregue até 8 vezes a bateria do 

seu gadget. Ele apresenta 2 saídas USBs, que o torna ideal para carregar 2 dispositivos 

USB ao mesmo tempo; ou recarregar o próprio aparelho com altíssima velocidade. 

Chega ao mercado brasileiro a R$ 399,99. 

 
Vários modelos de smartphones, tablets e laptops de 2017 já apresentam portas do 

Tipo C, uma tendência mundial que está sendo implantada em aparelhos novos 

desenvolvidos pelas companhias de tecnologia mundo afora. O Tipo C pode transferir 

até 10GB/s, a mesma velocidade do USB 3.1.  Isso significa, basicamente, passar um 

filme em 4K com 60 quadros por segundo em pouquíssimo tempo, quase que 

instantaneamente. O novo conector pode fornecer até 100 watts de potência, o 

suficiente para alimentar um laptop por completo, e seu carregamento é super-rápido. 

Esse novo padrão USB-C possibilita que os smartphones sejam carregados com maior 

potência, ou seja, a bateria vai alcançar o 100% mais rápido. Os gadgets poderão ser 

carregados duas vezes mais rápido (até 3 Amperes e 5 Volts).   

 

A Sony traz ao Brasil os primeiros carregadores portáteis Tipo C do mundo: CP-SC10 

com 2 saídas tipo C com 10.000mAh de capacidade e o CP-SC5, com uma saída Tipo C, 

contando com 5.000mAh. Para completar a linha USB Tipo C, a Sony ainda dispõe do 

carregador de tomada CP-AD3 com saída de 3.0A e cabo CP-CC100, com um metro e 

velocidade até 480MB/s com 3.0A de potência. 

 

 

 

 

 

http://www.sony.com.br/electronics/unidade-flash-usb/usmm2-series
http://www.sony.com.br/electronics/carregador-portatil/cp-v20


 

 
No detalhe, a linha Tipo C, com o carregador portátil CP-V2, cabo CP-CC100 e adaptador de 

tomada CP-AD3 

 

Carregador veicular 

Esse ano, a Sony amplia seu escopo também com a novidade no Brasil que é o 

carregador veicular CP-CADM2, um dos mais potentes do mundo, que carrega 

dispositivos até 5 vezes mais rápido do que com um carregador para automóvel 

convencional, devido a sua saída de 4,8A com 2 portas USB. Possui funções de 

segurança incorporadas - proteção contra sobrecarga da corrente, proteção contra 

curto-circuito e funções de monitorização da temperatura. Além de smartphones, 

pode carregar tablets, câmaras e outros dispositivos com USB. Preço sugerido: R$ 

99,99. 

 

Os modelos de carregadores portáteis CP-V10A,CP-E6 e CP-E3 (10.000mAh, 5.800mAh 

e 3.000mAh, respectivamente) continuam na linha 2017, e podem ser adquiridos a 

partir de R$ 119,99. 

Os carregadores de tomada, CP-AD2M2 e CP-AD2 e cabo USB A->B CP-AB150 também 

permanecem, como também o carregador de pilhas recarregáveis modelo 

BCG34HH4GN. 

 

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/carregador-portatil/cp-e6
http://www.sony.com.br/electronics/carregador-portatil/cp-e3
http://www.sony.com.br/electronics/accesorios-cargadores-port%C3%A1tiles/cp-ad2m2
http://www.sony.com.br/electronics/accesorios-cargadores-port%C3%A1tiles/cp-ad2m2
http://www.sony.com.br/electronics/accesorios-cargadores-port%C3%A1tiles/cp-ab150-cp-ab300
mailto:erizzi@jeffreygroup.com/lcunha@jeffreygroup.com/dramos@jeffreygroup.com

