
 
 

Primeira TV OLED com Acoustic Surface™ chega ao Brasil 
A Sony traz ao Brasil a primeira TV OLED do mundo capaz de emitir som da própria tela 

 
[IMPRENSA: Imagens de divulgação disponíveis em: http://bit.ly/imagensOLED] 

 
14 de setembro de 2017 − Apresentada durante a coletiva de imprensa realizada pela 
Sony este ano, o modelo XBR OLED A1E chega para comercialização no Brasil, amanhã 
(15), pelo preço sugerido de R$ 22.999,99. 
 
Pré-Venda: a partir do dia 15/09 em http://bit.ly/SonyXBRoled 

 

 

 
Pioneira em inovação, a Sony anuncia o início das vendas da XBR-65A1E com 65” no 
Brasil, único modelo com a exclusiva tecnologia Acoustic Surface™. Devido a essa 
tecnologia, a TV é capaz de criar vibrações no display para gerar o som na própria tela, 
em plena sintonia com a imagem, proporcionando uma experiência muito mais 
imersiva. 
 
A tecnologia OLED possibilita fabricar painéis ultrafinos, onde os 8 milhões de pixels 
funcionam de forma individual e podem ser totalmente desativados para proporcionar 
um preto absoluto. Este nível de contraste revela mais detalhes, profundidade, texturas 
e cores resultando em uma imagem muito mais próxima a realidade.  
 

http://jeffreygroup.us7.list-manage1.com/track/click?u=624d462ddab9885481536fb77&id=87d4ef7068&e=23efb7c9ae
http://bit.ly/imagensOLED
http://bit.ly/SonyXBRoled
https://www.youtube.com/watch?v=yFwJ_KjEn8Q


 

 
O modelo XBR-65A1E traz o Processador 4K HDR X1™ Extreme, capaz de otimizar até 
conteúdos 4K HDR e extrair todo o potencial dos painéis OLED, produzindo um preto 
mais profundo e uma melhor definição de contraste. Ele também é Android – o que 
possibilita uma vasta gama de entretenimento, com mais de 800 aplicativos disponíveis 
no mundo para a plataforma, além da facilidade do comando de voz, que pode ser 
utilizado tanto para a busca de conteúdo na internet quanto para a troca de “inputs” e 
comandos em suas configurações. 
 
E ao eliminar os alto-falantes normalmente colocados em torno da TV, os engenheiros 
da Sony conseguiram criar um design inovador aliado a uma funcionalidade exclusiva.  A 
base que acompanha o modelo também funciona como um subwoofer, que impulsiona 
ainda mais os graves. Ela é estruturada como um cavalete, resultando em um design 
inspirado nas mais belas obras de arte, combinando com qualquer ambiente e permite 
um melhor gerenciamento de fios, deixando a sala mais organizada.  
 
“Este modelo é um símbolo do que a Sony mais ama fazer: entregar experiências únicas 
e inovadoras para o consumidor. Como o grupo Sony detém conhecimentos técnicos 
sem igual em produção, captação e reprodução de áudio e vídeo, criar um produto como 
a XBR OLED A1E é estar um passo à frente no mundo tecnológico para o universo de 
TVs”, afirma Marcelo Gonçalves, Gerente de Marketing e Comunicação da Sony no 
Brasil. 
 
Confira os detalhes na campanha global no vídeo: https://youtu.be/h-XXqT1FnXE 
 

FICHA TÉCNICA 
POLEGADAS 65” 
DISPLAY 4K HDR OLED 
SISTEMA OPERACIONAL Android 
ÁUDIO Acoustic Surface + Subwoofer 
POSSÍVEL COLOCAR NA 
PAREDE 

SIM, COMÁTÍVEL COM UESA 400x 
200mm 

DIMENSÕES 1451 x 832 x 339 mm com 36,2kg 
CONECTIVIDADE Wifi, Bluetooth, 1 Ethernet 
CONEXÕES 4 portas HDMI (sendo 1 ARC) 

3 portas USB (sendo 1 USB 3.0) 
2 entradas de vídeo composto 
1 entrada de vídeo componente 

http://jeffreygroup.us7.list-manage1.com/track/click?u=624d462ddab9885481536fb77&id=87d4ef7068&e=23efb7c9ae
https://youtu.be/h-XXqT1FnXE


 
1 entrada para TV a cabo 
1 entrada para Antena 

PROCESSADOR DE IMAGEM 4K HDR Processor X1™ Extreme 
SELO Recomendada pela Netflix 

 
 

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://jeffreygroup.us7.list-manage1.com/track/click?u=624d462ddab9885481536fb77&id=87d4ef7068&e=23efb7c9ae
mailto:erizzi@jeffreygroup.com/lcunha@jeffreygroup.com/dramos@jeffreygroup.com

