Sony renova linha de acessórios e lança projetor portátil
que gera imagens de até 120 polegadas
Sob o conceito ‘Mobile Essentials’, novo portfólio conta ainda com dispositivos
compatíveis com Android e iOS
São Paulo, 16 de maio de 2018 – Mobilidade já se tornou uma das principais
necessidades na rotina do consumidor contemporâneo. Com fácil acesso à internet e
uso de tecnologia no trabalho e na vida privada, as pessoas já não podem ficar sem
energia para seus dispositivos eletrônicos. Só neste ano, dados da Teleco e Anatel
indicam que o Brasil terminou março de 2018 com 235,6 Milhões de celulares.
Pensando nisso, a Sony anuncia a chegada de novos itens para sua linha ‘Mobile
Essentials’, composta por carregadores portáteis, veiculares e de tomada, assim como
cabos para celulares, cartões de memória e pen-drives. “Hoje, o consumidor demanda
produtos de qualidade para que não fiquem com seus dispositivos sem bateria. Nossa
nova linha foi criada para uso pessoal e profissional”, conta Marcelo Gonçalves, gerente
de Marketing e Comunicação da Sony Brasil.
A principal novidade para 2018 é o projetor
portátil MP-CD1 (foto) que gera imagens de até
120” que literalmente cabe no bolso: com
aproximadamente 83,0 mm × 16,0 mm × 150,0
mm e apenas 280g. Graças a uma conexão HDMI,
o dispositivo permite que o consumidor conecte
conversores digitais de TV, Playstation e
aparelhos de conteúdo via streaming, que dão
acessos a serviços como YouTube e Netflix. Com
bateria de 5.000mAh que dura duas horas, serve
ainda como fonte de energia USB.
Por R$ 3.299,00, já está disponível exclusivamente pela Sony Store, pelo link
http://bit.ly/MP-CD1.

Mais carga, ainda mais rápido.
Para este ano, a Sony mantém a aposta em carregadores portáteis mais duráveis do
mercado (mais de 1.000 ciclos de carga) com um sistema de segurança reforçado e
cargas ainda mais rápidas. Um dos lançamentos da marca é o modelo CP-VC10, de 3.0A,
USB tipo C e design premium. Possui duas saídas USB tipo C e USB convencional e
carrega em altíssima velocidade, além de contar com a função pass thru charging
inteligente.

Com ele, é possível conectar o seu carregador portátil direto com o dispositivo e ambos
podem ser carregados a partir da mesma tomada. O CP-VC10 carrega completamente
primeiro o dispositivo conectado e depois passa a se carregar automaticamente. Além
desse produto, o carregador de tomada CP-AD2A, que carrega até duas vezes mais
rápido e chega ao mercado a partir deste mês, sai por R$ 69,99. Os carregadores
veiculares CP-CAD (uma saída USB convencional) e CP-CAD3M2 (uma saída USB tipo C
e outra USB convencional) completam a linha de mobilidade deste ano.
Alta durabilidade
Com o objetivo de oferecer mais opções de qualidade para o consumidor, a Sony
expande sua linha de cabos para smartphones Android também para iOS. Entre os
modelos iOS, a empresa apresentou o USB tipo C CP-ABCP150 e USB tipo A para B com
adaptador lightning CP-ABLP150, revestidos de nylon nas cores cinza chumbo e rosa
claro. Além deles, novos cabos USB tipo A e B também devem chegar neste ano. Os
modelos CP-ABP150 (nylon) e o CP-AB100 (convencional) estarão à disposição do
consumidor, respectivamente por R$ 64,99 e R$ 34,99, respectivamente.
Alta velocidade e mais espaço
Para quem quer mais espaço para guardar fotos e arquivos, a Sony renova sua linha de
cartões de memória a partir deste mês. Dispositivos que variam de 16GB a 128 GB de
armazenamento e alta velocidade de transmissão de dados (90MB/s) e compatíveis com
gravação de vídeos em 4K. Estarão disponíveis na Sony Store por preços entre R$ 89,99
e R$ 549,99.
Armazenagem e desempenho
Novos pen-drives também farão parte da nova linha, como o modelo USM-CA1 USB
tipoC (foto), que pode ser usado até mesmo em celulares. Neste ano, a linha de pen
drives tip C contará com dispositivos de 16GB a 64GB de capacidade, com saídas USB
tipo A e C e velocidade de 130MB/s na transmissão de dados. Com início das vendas
programado para este mês.

Para mais informações sobre toda a linha, acesse http://bit.ly/AcessoriosEssenciais

Tabela completa de produtos:
CATEGORIA

PRODUTO

COR

PREÇO SUGERIDO

Carregador portátil

CP-VC10

Preto

R$

379,99

Maio

Carregador veicular

CP-CAD

Preto

R$

55,99

Início Segundo Semestre

Carregador veicular

CP-CAD3M2

Preto

R$

129,99

Início Segundo Semestre

Carregador de tomada

CP-AD2A

Branco

R$

69,99

Maio

Cabo

CP-ABLP150/H

Cinza e Rosa

Cabo

CP-ABP150/H

Cinza e Rosa

R$

64,99

Maio

Cabo

CP-AB100

Preto

R$

34,99

Maio

Cabo

CP-ABC150

Branco

A definir

Início Segundo Semestre

Cabo

CP-ABCP150

Branco

A definir

Início Segundo Semestre

Cartão de memória

SR-16UY3A

Preto

R$

89,99

Maio

Cartão de memória

SR-32UY3A

Preto

R$

159,99

Maio

Cartão de memória

SR-64UY3A

Preto

R$

299,99

Maio

Cartão de memória

SR-G1UY3A

Preto

R$

549,99

Maio

Pen-drive

USM16CA1/S UC

Prata

R$

149,99

Maio

Pen-drive

USM32CA1/S UC

Prata

R$

219,99

Maio

Pen-drive

USM64CA1/S UC

Prata

R$

299,99

Maio

Projetor portátil

MP-CD1

Preto

R$

3.299,99

Maio

A definir

DISPONIBILIDADE

Início Segundo Semestre

