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Sony completa 70 anos de inovações e
produtos que marcaram gerações
Ao longo de sete décadas de história, a marca japonesa construiu um legado de produtos que
marcaram época, mas continua de olho no futuro

Z9D 4K HDR com Android TV

Reconhecida pela qualidade de seus produtos e inovações tecnológicas, a Sony completou 70 anos de história em 2016, reforçando sua
consolidada posição entre as maiores empresas de tecnologia no mundo. Ao longo dessa trajetória, a companhia idealizou e lançou produtos
icônicos que marcaram gerações e conquistaram fãs fervorosos, como o clássico Walkman, as câmeras digitais Cybershot e as poderosas TVs
Bravia. Sua missão de “inspirar e satisfazer a curiosidade” está presente em cada uma das inovações da marca e é vivenciada por engenheiros
e designers, atentos a cada detalhe em busca da perfeição de áudio, imagem e design.
E mesmo com um legado notável, a empresa continua com olhos atentos ao futuro. Nos últimos anos, apresentou novidades conectadas às
necessidades dos consumidores e explorando as possibilidades da tecnologia para criar as mais impressionantes experiências de entretenimento. Nas linhas de Áudio, introduziu recentemente os produtos compatíveis com áudio de alta resolução, focados em um público entusiasta que
vem crescendo no mundo todo. Em janeiro de 2016, durante a CES, apresentou a nova linha de TVs e sua obra prima, o modelo Z9D, avaliada
por muitos como a melhor TV já criada, com tecnologias de brilho e contraste para uma experiência de realismo sem precedentes. Além disso,
trouxe ao Brasil primeira linha de TVs com sistema operacional Android.
Saiba mais em http://www.sony.com.br/electronics/televisores/xbr-z9d-series

ASSISTA AO VÍDEO, CLICANDO NO LINK ABAIXO:
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=VYY-4DCLECM

O novo canal de vendas Be Sony
Tantos anos de história e produtos memoráveis fizeram com que
a empresa cultivasse fãs apaixonados e ávidos por novidades, que
valorizam a tradição da marca e a busca constante pela perfeição.
E para manter uma conexão direta com esses consumidores, em
2016 surge o Be Sony - Best Experience, um novo canal de vendas
para especialistas em Áudio e Vídeo e automação residencial. Participam deste projeto lojas ultra especializadas nestas soluções, além
de arquitetura e decoração, que buscam inovações em tecnologia
de ponta para seus projetos, aliado a um atendimento exclusivo e
diferenciado.
A marca investe na construção de um relacionamento estreito

um importante parceiro de negócios e profundo conhecedor de pro-

com esses especialistas, proporcionando encontros com os experts

dutos e tecnologias. Através dele, os consumidores têm a oportuni-

em produtos, apresentações de novidades em primeira mão e pro-

dade de conhecer lançamentos antecipadamente, adquirir produtos

dutos exclusivos. “A paixão por tecnologia e inovação, aliada à ex-

exclusivos, além de equipar sua casa com o melhor da Sony”, afirma

pertise das lojas especializadas, cria experiências de entretenimento

Marcelo Gonçalves, gerente de Marketing e Comunicação da Sony.

inéditas e muito mais emocionantes. Um representante Be Sony é

Saiba mais em http://sony.com.br/besony

O conceito XBR
Além das novidades em sua linha de produtos, em 2016 a Sony

do mercado. Sinônimo de qualidade e sofisticação, o selo XBR é

renovou o selo XBR para diferenciar o que há de mais avançado na

uma garantia de melhor qualidade de imagem, design moderno e

linha de TVs. A sigla, já utilizada para distinguir as melhores TVs da

elegante e sistema de navegação simples e amigável.

Sony deste os anos 90, voltou com força para o Brasil auxiliando o
consumidor em sua jornada de busca pelo produto mais completo

Saiba mais em http://sony.com.br/xbr

CONVITE - Showroom Sony
Aos leitores da Áudio e Vídeo Magazine, a Sony oferece a oportunidade de viver uma experiência exclusiva no showroom da empresa,
localizado na sua sede na zona oeste de São Paulo. Acompanhados
pelos maiores especialistas em produtos Sony, os leitores podem
conhecer produtos em primeira mão, esclarecer dúvidas técnicas,
encontrar os produtos mais adequados às suas necessidades e conhecer a grande novidade do mercado de TVs de 2016: a TV Z9D,
que pode ser encontrada com exclusividade no showroom Sony.
Reserve seu horário pelo e-mail: besony@am.sony.com

Vivi Spaco (www.vivispaco.com)
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TV SONY XBR-75Z9D
Jean Rothman
revista@clubedoaudio.com.br

A Sony expandiu sua linha de TVs com o lançamento da

A Sony desenvolveu uma nova tecnologia de dimerização onde

XBR-75Z9D. Esta linha também oferece um modelo de 100”, além

cada LED pode ser acessado individualmente. O princípio é cha-

de outro 65” para o mercado americano, sem previsão de vendas

mado de Focused Light Beam e a Sony adotou o nome comercial

no Brasil.

de Backlight Master Drive. A parte traseira possui pequenos painéis

A Z9D é uma TV LCD / LED Ultra HD 4k plana apresentando ex-

plásticos que cobrem e protegem as diversas conexões. A Z9D pos-

clusiva tecnologia backlight master drive com mais de 500 zonas

sui 4 entradas HDMI, 2 entradas para vídeo composto, 1 entrada

dimerizáveis, melhorando o nível de preto e consequentemente

para vídeo componente, 2 conexões para cabo RF, 3 portas USB,

aumentando a taxa de contraste. Também possui suporte a HDR

conexão Ethernet RJ45, 1 saída de áudio analógica e 1 saída de

(high dynamic range) com excepcional intensidade de “picos” lumi-

áudio digital. Também possui conexão wi-fi embutida. O controle

nosos, fazendo esta TV lutar pelo lugar mais alto do pódio entre as

remoto segue o padrão usual de design das TVs Sony, com peque-

TVs LCD / LED.

nas mudanças. Possui um microfone que se comunica com a TV via

Design, Conexões e Controle
A Z9D utiliza iluminação direta por LEDs distribuídos ao longo
de todo o painel (full array backlight), recurso utilizado somente em
algumas TVs topo de linha.

bluetooth, permitindo comandar a TV por comandos de voz.
Recursos
O sistema operacional da Sony Z9D é o Android versão 6.0. Ela
possui um novo processador que torna a navegação mais rápida e
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melhora o suporte a HDR. Este processador, segundo o fabricante, faz uma remasterização HDR baseada em objeto, melhorando o
contraste e apresentando imagem mais natural.
Medindo pequenas áreas 100% brancas, a Z9D atinge 1600 nits,
maior brilho em todas as TVs que testamos. Lembrando que TVs
normais dificilmente superam 300 nits. O recurso de local dimming
com LEDs distribuídos por todo o painel oferece um nível excelente
de preto para TVs LCD / LED.

48

Audio
O áudio é satisfatório para uso diário, mas sempre recomendamos
um bom sistema de áudio ou soundbar para assistir filmes e shows.
Qualidade de Imagem
A Z9D após a calibração mostrou imagens muito bonitas e naturais, com cores vivas, sem nenhum excesso de saturação. O
contraste é realmente muito bom e notamos que o halo em volta
de objetos brilhantes sobre fundo escuro é bem menor que outros

A navegação com sistema Android é fácil de usar, permitindo aces-

modelos de TVs LCD / LED, não incomodando nem prejudicando

so ao conteúdo Smart e diversos aplicativos, entre os quais Netflix

a ótima sensação de imersão. O painel é muito homogêneo, não

e Globo Play que oferecem alguns dos títulos em resolução UHD.

apresentando distorções ou vazamentos excessivos de luz.
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Alguns trechos e de filmes em HDR realmente surpreenderam pelos picos de luz e alta taxa de contraste.
A Z9D é uma TV excelente, a melhor Sony já fabricada, repleta
de recursos e com uma qualidade de imagem que a coloca no topo
entre as melhores TVs do mercado.
MÍDIAS UTILIZADAS NO TESTE:

Descrição

Pontos

Design

10

Acabamento

10

Características de Instalação

10

Controle Remoto

09

t

Blu-Ray: Advanced Calibration Disc

Recursos

11

t

Blu-Ray: Spears and Munsil - HD Benchmark 2nd Edition

Automação e Conectividade

10

t

Blu-Ray: O Quinto Elemento

Qualidade de Imagem em SD

10

t

Blu-Ray: Missão: Impossível - Protocolo Fantasma

Qualidade de Imagem em HD

12

t

Blu-Ray: DTS Demo Disc 2013

Nível de Ruído

10

Consumo e Aquecimento

10

Total

102

t

Blu-Ray: Tony Bennet - An American Classic

t

Mpeg: Ligações Perigosas - 4k HDR

t

UHD Blu-Ray: Os Mercenários 3 - 4k HDR

EQUIPAMENTOS:

50

ANÁLISE GERAL

t

UHD Blu-Ray player Samsung UBD-K8500

t

Colorímetro x-rite

t

Luxímetro Digital
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www.sony.com.br
Preço sugerido: R$ 44.999
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TESTE OBJETIVO DE CALIBRAÇÃO DE IMAGEM
Jean Rothman
A TV Sony XBR 75Z9D possui alguns ajustes de imagem
pré-definidos. Nossas medições iniciais apresentaram as seguintes
temperaturas de cor:
t

Modo “Cool”: 12.816K

t

Modo “Neutral”: 10.414K

t

Modo “Warm”: 8.745K

t

Modo “Expert 1 e 2”: 6.923K

O modo “Cool” tem um brilho excessivo e tonalidade extrema-

Pós-calibração
As cores apresentaram extrema saturação de azul (B), média de
187%, tão alta que não aparece no gráfico abaixo. Em compensação,
utilizando os controles avançados da TV a linearização ficou simplesmente perfeita. O dE médio inicial foi de 10,3 e após a calibração obtivemos dE 1,1, excelente resultado cromático.

mente azulada. É um padrão utilizado nas lojas para demonstração
de TVs e não deve ser utilizado em ambiente doméstico, pois causa
enorme fadiga visual e suprime os detalhes das altas luzes. Tonalidade semelhante foi obtida nos modos “Neutral” e “Natural”.
O modo “Expert” esteve bem próximo de D65 (6.500 Kelvin), temperatura de cor adotada como padrão em reprodução de vídeo. Foi
o modo adotado em nossas medições fazendo a calibração para
6.500K.
O controle “backlight” foi ajustado para uma luminosidade de 35fL
(Foot Lambert, unidade de luminância) em ambiente escuro.
Como todas as TVs atuais, os ajustes de fábrica resultam em imagem péssima, com tons de cinza totalmente desequilibrados, brilho
excessivo e cores erradas e extremamente saturadas.
Nas medições pré-calibração, o dE médio foi 43,3 e o maior dE
individual de 47,0 (Delta E é uma expressão que indica quão próximo
do branco ideal D65 o resultado se encontra. Abaixo de 3 é considerado visualmente indistinguível do resultado ideal).
A eletrônica desta TV é excelente, depois de ajustada e calibrada
os resultados foram muito bons. Apenas sentimos falta dos ajustes
de CMS (Color Management System), presente em outras TVs, que
ajuda a fazer um ajuste fino.
Após a calibração obtivemos um dE médio de 0,6, excepcional
resultado demonstrando perfeita linearidade na escala de tons de
cinza.

A curva de Gama inicial estava péssima, com valor médio de 1,30,
Pré-calibração

em função dos ajustes de fábrica. Este valor extremamente baixo torna
as imagens muito lavadas, sem nenhuma definição de detalhes, principalmente nas áreas mais claras.
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Parabéns para a Sony que finalmente introduziu um menu com ajuste
de gama em 10 pontos nas TVs de nova geração. Utilizando este menu
de 10 etapas, as medições pós-calibração apresentaram Gama médio
de 2,29 com valores muito bons em todos os níveis de estímulo (10% a
90%) e ótima linearidade.
A taxa de contraste medida foi de 12.940:1, valor excelente para
aparelhos LCD LED. O nível de preto da Z9D, apesar de ainda não
atingir o preto absoluto das TVs com tecnologia OLED, é excelente.

Em muitas cenas ficamos surpresos com uma performance tão boa
em uma TV LCD.
O resultado cromático pós-calibração foi excelente, apresentando
excelente linearidade das cores primárias e secundárias em toda a escala de saturações, conforme mostra o quadro de espaço cromático
(CIE BT.709) acima. Reparem na enorme diferença entre as cores com
os ajustes de fábrica e após a calibração.
De um modo geral, a imagem desta TV é fantástica e recomendo aos
que buscam um produto hi-end que procurem conhecer a Z9D.

OUTUBRO . 2016

53

