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Sony lancerer nye tv’er med “Cognitive
Processor XR”
En ny innovativ processor afspejler menneskets hjerne for at
give en seeroplevelse, der aldrig er set før.
Sony har i dag lanceret verdens første tv'er med kognitiv intelligens [1]. De
nye BRAVIA XR-tv’er omfatter MASTER Series Z9J 8K LED, MASTER Series
A90J og A80J OLED samt LED-tv’erne X95J og X90J 4K LED.
Cognitive Processor XR, der er hjernen i de nye BRAVIA XR-tv’er, benytter en
helt ny databehandlingsmetode, som er designet til at reproducere måden,
mennesker ser og hører på.
Når vi ser objekter, fokuserer vi ubevidst på bestemte punkter. Cognitive
Processor XR, der er drevet af kognitiv intelligens, opdeler skærmen i

adskillige zoner og registrerer fokuspunktet i billedet. Hvor konventionel
kunstig intelligens kun registrerer og analyserer billedelementer såsom farve,
kontrast og detaljer individuelt, kan den nye Cognitive Processor XR
krydsanalysere en række elementer på samme tid – fuldstændig ligesom
menneskets hjerne. Hermed justeres elementerne ud fra hinanden for at opnå
det bedste resultat, så alt i billedet er synkroniseret og naturtro.
Processoren Cognitive Processor XR analyserer audiosignalet, og justerer
enkelte objekters position, så lyden præcist matcher handlingen på skærmen.
Derudover op-konverterer processoren alle lydformater til 3D-surroundsound,
hvilket skaber en fordybende og realistisk lydoplevelse. Processoren lærer,
analyserer og forstår data, som ikke før har været mulig og optimerer
intelligent alle pixels, billeder og scener for at give den mest virkelighedstro
billed- og lydoplevelse nogensinde skabt af Sony.
“Sonys mål er konstant at innovere tv-teknologi for at give den mest
fordybende seeroplevelse som muligt,” udtaler Masaomi Ando, der er Head of
Sony Europe’s TV business unit. Han fortsætter:
”De nye BRAVIA XR-tv’er gengiver virkeligheden bedre end nogensinde før,
takket være ydeevnen fra verdens første kognitive processor [2], der rækker
langt ud over, hvad der er muligt med konventionel AI.”
Værd at fremhæve om BRAVIA XR:
•

BRAVIA CORE™ [3]: BRAVIA CORE™ er et unikt samarbejde med
Sony Pictures Entertainment der giver nye BRAVIA XR-ejere
adgang til hundredvis af timers underholdning. BRAVIA CORE™
kommer præinstalleret på alle nye BRAVIA XR-modeller, og
tilbyder streaming fra et udvalg af de nyeste titler fra Sony
Pictures Entertainment, samt adgang til hundredvis af titler fra
Sony Pictures Entertainment’s bagkatalog [4], herunder et stor
antal titler i IMAX Enhanced-formatet. BRAVIA CORE™ er den
første tjeneste med Pure Stream™-teknologien, der med
streaming op til 80Mbps [5] sikrer en kvalitet meget tæt på UHDBD. Læs mere om samarbejdet her:
https://www.sony.dk/electronics/bravia-core

•

Google TV: Tv’erne introducerer desuden Google TV, en helt ny
underholdningsoplevelse, der samler film, serier, live-tv og mere
fra apps og abonnementer [6] – og organiserer dem lige til dig.

Find hurtigt noget at se blandt de personlige anbefalingerne, og
administrér det hele fra én liste. Brugere kan endda tilføje titler
til deres liste direkte fra deres telefon eller computer med
Google Search.
•

HDMI 2.1: Alle BRAVIA XR-tv’er er kompatible med HDMI 2.1,
herunder 4K 120fps, Variable Refresh Rate (VRR) [7], Auto Low
Latency Mode (ALLM) og eARC, hvilket betyder, at de
understøtter højere opløsninger og billedhastigheder – ideelt til
næste generations gaming.

•

Sound-from-Picture Reality™: Den nye Cognitive Processor XR
sikrer fantastisk lyd med Sound-from-Picture Reality™, der
sammenholder lydens placering med billedet på skærmen, for en
unik og virkelighedstro oplevelse.

•

Hands-free voice search: Med håndfri stemmestyring indbygget i
Sonys Google TV [8] kan du lægge fjernbetjeningen fra dig og i
stedet bruge din stemme til at søge efter underholdning, få svar
på spørgsmål eller styre tv'et og smart-enheder. Du kan f.eks.
sige: "Hey Google, tænd for tv'et" eller "Hey Google, hvad skal jeg
se?”
Kompatibilitet med Smart-højttalere: Med enheder, der er
understøttet af Google Assistant og Amazon Alexa [9], kan du
både caste og styre videoer fra YouTube med Google Nesthøjttalere [10], eller du kan skifte kanal og ændre lydstyrke med
Google Assistant eller aktiverede Amazon Alexa-enheder.
Netflix Calibrated Mode: Se originalt Netflix-indhold i høj
kvalitet, der er tro mod filmskaberens vision, mens IMAX®
Enhanced™ bringer den fordybende underholdningsoplevelse
helt ind i hjemmet.

•

•

For mere information om Sonys nye tv’er, se Sonys BRAVIA XR
lanceringsvideo her, eller besøg: www.sony.dk/electronics/bravia-xr
For mere information om Sonys tv’er generelt, besøg
https://www.sony.dk/electronics/tv/t/tv.
--

[1]Herunder en processor, der krydsanalyserer flere billedelementer
kombineret med fokuspunkter, hvilket genskaber menneskeligt perspektiv. Pr.
december 2020 har andre producenter endnu ikke gjort krav på lignende
kognitiv intelligens til deres tv-processorer. Bekræftet af Strategy Analytics.
[2]Pr. december 2020 krydsanalyserer Cognitive Processor XR flere
billedelementer kombineret med fokuspunkter, hvilket genskaber
menneskeligt perspektiv. Bekræftet af Strategy Analytics.
[3]BRAVIA CORE er på nuværende tidspunkt ikke tilgængelig i Italien.
[4]Antal og udvalg af titler kan variere alt efter model og kan ændre.
[5]Normalt er en videotjeneste ca. 25-30 Mbps afhængig af internetforhold.
[6] Google TV’s integrerede tjenester er underlagt vilkår og betingelser, der
kan ændre sig eller ophøre uden varsel.
[7]VRR kræver firmwareopdatering.
[8]Gælder kun modeller med indbygget mikrofon.
[9] Enheder med Amazon Alexa (sælges separat) understøttes af Sony tv’er,
som er drevet af Android TV. Amazon-konto er påkrævet. Abonnementer kan
være påkrævet for at få adgang til bestemt indhold. Understøttede enheder
kræver internetforbindelse. Amazon, Echo, Alexa og alle relaterede logoer er
varemærker tilhørende Amazon.com, Inc. eller dets tilknyttede selskaber.
[10] Google Nest-højttalere sælges separat. Kræver kompatible enheder, der
er tilsluttet det samme trådløse hjemmenetværk. Download Google Homeappen fra iPhone App Store eller Google Play. Underlagt vilkår og betingelser
for tredjepartsapps. Brugeren skal forbinde kompatible enheder for at
kontrollere driften. Når download er afsluttet, kan Google Home-funktionen
være forbundet til Sony-enheden for at få adgang til
stemmestyringsfunktionen.

Om Sony Corporation

Sony Corporation er en kreativ underholdningsvirksomhed, der er bygget på
et solidt teknologisk fundament. Med alt fra spil- og netværkstjenester til
musik, film, elektronik, billedsensorer og finansielle tjenester, er Sonys formål
at fylde verden med oplevelser gennem kreativitet og teknologi. For mere
information, besøg http://www.sony.net/
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