Sony lança linha de mini systems ‘1 Box’ Muteki
e volta ao mercado ‘3 Box’
Pressão sonora, entrada HDMI e compatibilidade com DVD são apostas da empresa
japonesa para ampliar a experiência do consumidor
São Paulo, 16 de maio de 2018 – A Sony, empresa que oferece a melhor qualidade de
som do mercado, apresenta sua mais nova linha de mini systems no País. Para este ano,
a companhia anuncia a volta da marca Muteki, com os modelos MHC-V90DW, MHCV71, MHC-V41 e MHC-V21 na linha ‘1 Box’, assim como MHC-M60 e MHC-M80 entre os
aparelhos ‘3 Box’.

Como destaque ‘1 Box’, está o majestoso MHC-V90DW, que dá nova vida à icônica
marca Muteki no Brasil. O aparelho possui 1,70m de altura e é capaz de fazer uma festa
por si só. Com maior amplitude de som, expande a área de impacto do dispositivo e
proporciona maior qualidade sonora. Além disso, conta com a conectividade Wi-Fi que
permite o uso das funções Spotify Connect, Google Cast e DLNA.
O dispositivo dispõe ainda da tecnologia Gesture Control, que possibilita o controle das
músicas por meio de gestos, além de inserir diversos efeitos de DJ e mixar os sons. O
produto também pode ser utilizado para amplificar o som da TV, já que possui
conectividade HDMI e mídia de DVD. Apesar do tamanho, pode ser facilmente
transportado graças à presença de duas rodinhas traseiras. Estará disponível a partir de
agosto pela Sony Store, canal de vendas oficial da marca.

“O mercado está novamente em ascensão e o consumidor se mostra cada vez mais
adepto à tecnologia”, comenta Marcelo Gonçalves, gerente de Marketing e
Comunicação da Sony Brasil. “No Brasil, nosso público é formado por entusiastas de
som, que costumam dar festas em casa e fazem questão que os produtos combinem
com a decoração do ambiente em que são instalados”, complementa.
Mobilidade e qualidade de som
A nova linha de Mini Systems da Sony reforça a importância da função HDMI e suporte
a DVD para criar integração com a TV, possibilitando que os produtos também sejam
utilizados para intensificar as experiências de filmes e séries, além das festas no final de
semana. Outro diferencial desse ano é a iluminação mais intensa, capaz de garantir as
luzes da festa em ambientes menores, já que dispõe de luzes que propiciam uma
experiência completa ao consumidor.
Como parte da nova linha ‘1 Box’ Muteki, a Sony lança o MHC-V71D com ainda mais
qualidade sonora por meio da tecnologia Spread Sound, que espalha o som e preenche
todo o ambiente. Oferece ainda iluminação 360º para gerar sensação de balada e conta
com o painel superior com resistência a líquidos. Além de Gesture Control, que
possibilita controlar as funções do aparelho por gestos e inserir efeitos DJ, o consumidor
pode usá-lo até como ‘instrumento musical’, já que é equipado com funções que
simulam diferentes tipos de percussão, como bongôs, djembe, surdo e taikô.
Os modelos MHC-V41D e MHC-V21D completam o portfólio da marca, com previsão
para chegar ao mercado em julho. “Com esses aparelhos, suprimos a demanda por
qualidade de som e oferecemos produtos de acordo com a necessidade de cada tipo de
consumidor”, explica Gonçalves.
A potência que faltava
Neste ano, a Sony traz de volta ao mercado brasileiro aparelhos com caixas de som
auxiliares, conhecidos como ‘3 Box’. Os modelos MHC-M80D e MHC-M60D (foto)
apostam em alta pressão sonora e dispõem de entrada HDMI e compatibilidade com
DVD para criar integração com a TV e melhorar a experiência do consumidor.
Com 2.150W, o MHC-M80D conta com
Party Light para iluminar o ambiente e
estará disponível a partir de julho. Já o
MHC-M60D, que também chega ao
mercado em julho, oferece 1.600W de
potência. “Esses lançamentos reforçam

nossa presença no mercado de áudio e nos colocam em um novo patamar de qualidade
de som”, conclui Gonçalves.
O mais portátil dos mini systems
Para mais potência, sem deixar a portabilidade de lado, a Sony
apresenta a caixa de som GTK-XB60 neste ano. Com 60W, o aparelho
é fácil de transportar, possui a tecnologia Extra Bass – que realça os
graves do que está sendo reproduzido, até 14 horas autonomia de
bateria e luzes de LED embutidas para intensificar a atmosfera de uma
festa. Com ele, é possível conectar diversos aparelhos compatíveis ao
mesmo tempo por meio do Wireless Party Chain.
Linha de soundbar
A empresa apresenta ainda uma nova opção de soundbar, HT-S100F, com foco em
design, economia de espaço e ainda mais “som” para a TV. Para mais detalhes sobre
toda a linha de áudio, acesse http://bit.ly/Audio-Sony.

