Tâm im chính ca bui ra mt là TV Sony BRAVIA OLED A9G MASTER Series, sn phm thit lp chun mc nh cao mi i
vi tri nghim hình nh và âm thanh ca rp chiu phim ti gia, thông qua vic tái hin hình nh chun xác theo ý ca các nhà
làm phim.
áng chú ý, kt hp hoàn ho vi TV BRAVIA là các dòng loa thanh ca Sony giúp nâng tm tri nghim gii trí ti gia thc th
vi âm thanh sng ng, ni bt là loa thanh HT-X8500 s hu kh nng gi lp âm thanh vòm 3D chun Dolby Atmos 7.1.2
kênh t cu hình thc 2.1 kênh, cng HDMI eARC to cht lng âm thanh truyn dn tt nht cho tri nghim cc nh.
Riêng Glass Sound Speaker LSPX-S1/S2 tip tc mê hoc ngi nghe khi em n nhng cung bc âm thanh trong tro
trong mt thit k tinh t, giúp bn d dàng to ra bu không khí hoàn ho cho nhng bui t tp cùng bn bè.
Vi ngi yêu nhip nh và quay phim, dòng máy nh không gng lt mi 6400 thc s có sc hút c bit khi s hu cm bin kích thc
APS-C có kh nng ly nét liên tc theo thi gian thc, bt nét theo ánh mt và tc ly nét nhanh nht th gii ch vi 0,02 giây.
6400 mang n hiu sut cao v tc và hàng lot tính nng mà ngi dùng ch có th thy các mu máy nh full-frame.
Bên cnh ó, máy nh Cyber-shot RX0 II s hu cht lng hình nh và video n tng trong mt thân máy 4K siêu nh gn, cm
bin nh ln 1 inch Exmor RS Stacked CMOS phân gii 15.3MP kt hp cùng ng kính Zeiss tr danh, b x lý hình nh
BIONZ RX mnh m trong thân máy chng nc chng va p, màn hình LCD có kh nng lt 180 tin dng, kh nng chng rung
in t nh khi s dng các gimbal ri bên ngoài.
Lot sn phm công ngh mi ra mt ca Sony còn có loa thanh HT-S350; loa không dây GTK-PG10, dòng loa bluetooth
SRS-XB12/22/32; tai nghe bluetooth WH-XB700, WI-C200/310; máy chi game PS4 Pro phiên bn cng 2TB...
Ti l ra mt các sn phm công ngh n tng, i din Sony Vit Nam và Liên oàn Bóng á Vit Nam ã trao Cam kt hp tác. Theo
ó, Sony Vit Nam tip tc là nhà tài tr chính thc ca i tuyn quc gia nam Vit Nam, i tuyn U23/Olympic Vit Nam và i tuyn
quc gia n Vit Nam n tháng 3-2021.
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