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Verdens første Dolby Atmos soundbar
med virtuel, 3D surroundlyd
•

•
•

1

®

Fyld rummet med lyd fra verdens første Dolby Atmos soundbar,
der gengiver virtuel, tredimensionel surroundlyd fra en enkelt
tre-højttalers soundbar
Takket være den unikke Vertical Surround fra Sony kan du høre
lyden oppefra uden loftrefleksion eller ekstra højttalere
Designet til at passe perfekt sammen med 2018 BRAVIA tv’er fra
Sony

®

Den nye førsteklasses soundbar HT-ZF9Dolby Atmos med virtuel teknologi
fra Sony bringer et helt nyt niveau af inspirerende, biograflignende lyd ind i
dit hjem. Med den nye Vertical Surround Engine kan du nyde virtuel,
tredimensionel surroundlyd, som tager pusten fra dig – uden brug af lofteller gulvhøjttalere, der sender lyden skråt op mod loftet.

Derudover lancerer Sony HT-XF9000 soundbar med 2-kanals fronthøjttalere,
som er designet til at matche dit tv på elegant vis. På trods af, at denne 2.1kanals soundbar har færre højttalere end HT-ZF9, gengiver den også
®
biograflignende surroundlyd fra Dolby Atmos og Vertical Surround.

Stor ydeevne og kompakt design
®
Med Dolby Atmos og DTS:X™-understøttelse kan du læne dig tilbage i
sofaen og nyde 360° surroundlyd fra HT-ZF9, der omslutter dig totalt.
Vertical Surround-funktionen i HT-ZF9 skaber en virkelig fornemmelse af, at
helikoptere suser rundt lige over dig. Når den kombineres med S-Force PRO
Front surround-teknologi, som forbedrer surroundlyden forfra, kan det være
svært at tro på, at lyden kommer ud af en 3.1-kanals soundbar. Derudover kan
®
du nyde virtuel, tredimensionel lyd – selv uden Dolby Atmos - og DTS:Xindhold – takket være teknologien fra Sony, som kan trække 2-kanals
stereoindhold op til 7.1.2-kanal og derved skabe højde på lyden.

Du har også mulighed for at udvide din surroundlyd-oplevelse med en ægte
surroundlyd-højttalerkonfiguration ved at tilføje et par SA-Z9R baghøjttalere,
som er eksklusivt designet til at blive parret med HT-ZF9.
HT-ZF9 understøtter både 4K HDR- og Dolby Vision™ gennemgang, så den
originale billedkvalitet passerer direkte gennem soundbaren til dit tv uden
tab af kvalitet, farve, klarhed eller skarphed. På lydsiden understøtter HT-ZF9
Hi-Res-lydformater inklusiv afspilning fra en USB-kilde.

Et perfekt match
®
HT-ZF9 og HT-XF9000 er begge skabt til at matche Sony BRAVIA tv’er og er
designet til at passe til en minimalistisk indretningsstil. HT-XF9000 har skrå
kanter, som gør at den passer perfekt under det nye KD-XF90-tv fra Sony.
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Derudover kan du forbinde begge soundbars til dit tv via Bluetooth , så du
slipper for ledninger, der roder.
HT-ZF9 understøtter desuden Wi-Fi, så du nemt kan nyde godt af fordelene
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ved indbygget Chromecast .. Ved at tale til din smart-højttaler kan du afspille
musik direkte fra streamingtjenester gennem HT-ZF9, eller du kan vælge
multirumsfunktion, så du kan afspille den samme musik i hele huset. Spotify
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Connect er også inkluderet, så alt du har brug for er kun et par klik væk.

Priser og tilgængelighed
HT-ZF9 og HT-XF9000 er tilgængelige i Danmark til april. De danske priser
vil blive bekræftet på et senere tidspunkt.

For mere information
Læs mere om HT-ZF9 her.
Læs mere om HT-XF9000 her.

1. Pr. 8. januar 2018. Undersøgelsen er foretaget af Sony Corporation. Gælder kun
ZF9.

2. For at få Bluetooth®-forbindelse, er BRAVIA®-understøttelse af Bluetooth®
A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) nødvendig. Funktionen vil blive
tilgængelig til ZF9 via en firmwareopdatering.
3. Google, indbygget Chromecast og andre relaterede mærker og logoer er
varemærket under Google LLC.
4. Denne funktion bliver tilgængelig gennem en fremtidig firmware-opdatering.

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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