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BRAVIA THEATRE 
 

HOME THEATERS E BLU-RAY PLAYERS IMPULSIONAM ÁREA DE  

HOME ENTERTAINMENT DA SONY 

 

Blu-ray 3D e home theaters integrados são alguns dos destaques para 2011 

 

São Paulo, 15 de junho de 2011 – O entretenimento doméstico tornou-se um 

dos grandes potenciais de mercado da área de eletroeletrônicos. Um dos 

propulsores desse posicionamento é o segmento de home entertainment, composto 

pelos aparelhos de home theater e Blu-ray players. Em relação às mídias Blu-ray, 

por exemplo, em 2010 foram adquiridas 260 mil unidades apenas pelas locadoras, 

o que representa um aumento de 1.300% em relação a 2009. Já no comércio 

varejista, o crescimento nas vendas foi de 275% e mais de 880 mil unidades 

vendidas, de acordo com dados da União Brasileira de Vídeo (UBV). Apesar do forte 

crescimento, este mercado ainda tem muitas possibilidades de expansão, o que 

representa uma importante faixa de trabalho para a Sony, que apresenta novos 

modelos de Blu-ray player e home theater com Blu-ray player integrado. 

 

“Todos os modelos de home theater com Blu-ray integrado da marca este ano 

contam com tecnologia 3D e acesso a internet, por meio da Sony Internet TV. A 

conectividade, a interatividade e a busca por produtos cada vez mais inovadores é 

um dos motes principais de trabalho para a categoria neste ano”, afirma Renata 

Batista, gerente de produto da linha Bravia Theatre da Sony Brasil. Mesmo que o 

consumidor conte com outra marca de TV, terá acesso ao Sony Internet TV que o 

levará a um mundo de novas possibilidades. Esta novidade está presente em 

modelos a partir de R$ 449,00, tornando-o acessível a uma parcela ainda maior de 

consumidores. 

 

“Outra inovação é o Media Remote, aplicativo que permite que o celular Sony 

Ericsson, o iPhone ou o notebook Vaio virem um controle remoto de alguns home 

theaters e Blu-rays da marca”, complementa Renata. 

 

O player BDP-S380 traz o máximo da alta definição para os lares dos 

consumidores. Permite acesso a conteúdos de portais da internet parceiros da Sony, 

por meio da Sony Internet TV. Conta com USB Wi-Fi Ready e o recurso BD Live, que 

permite acesso online a serviços como trailers de filmes e extras. Está conectado ao 

Gracenote, a maior base de dados de música do mundo e dispõe da tecnologia 

media remote. O produto chega ao mercado em junho por R$ 449,00. 

 

Outro modelo de tocador de Blu-ray que vai chegar em breve ao mercado brasileiro 

é o BDP-S480. Perfeito para quem quer desfrutar o que existe de mais 

revolucionário no cinema atual e ainda navegar na internet sem utilizar computador, 

por meio da conexão com a Sony Internet TV. Totalmente preparado para a 

reprodução de vídeos em 3D, em conjunto com a TV BRAVIA 3D, tem DLNA, media 

remote e USB Playback, que possibilita que o iPod, iPhone e outros dispositivos 

possam ser conectados diretamente via USB, permitindo desfrutar de música digital 

em alta qualidade. Já a função 24 P True Cinema permite o alcance da melhor 

imagem, entre outros recursos. Chega ao mercado brasileiro em agosto por 

R$ 549,00. 

 

O terceiro modelo, que terá vendas exclusivas na rede Fast Shop, é o BDP-S580. 

Símbolo de modernidade e praticidade sem fios, conta com todos os features do 

modelo BDP-S480 e ainda permite navegação na internet por meio do wi-fi 

integrado.. O preço sugerido é R$599. 

 



Para quem ainda não tem o aparelho de home theater integrado, a Sony apresenta 

quatro novos modelos que serão comercializados a partir de agosto. O primeiro é o 

BDV-E280, modelo com player de Blu-ray 3D.  Discreto e elegante, com qualidade 

capaz de mudar qualquer ideia sobre a alta definição. Tem potência de 850W RMS, 

5.1 canais e Bravia Internet Vídeo. Permite a reprodução de diversas mídias, 

fazendo com o que o consumidor possa manter sua coleção de DVDs em casa. O 

produto chega por R$ 1.299,00. 

 

Outra opção é o BDV-E985W. Feito para o consumidor que preza por estilo, 

sofisticação e modernidade com 4 caixas torre. O aparelho vem com Blu-ray 3D, 

tem potência de 850W, 3D Surround Sound, Bravia Internet Video, maior difusão de 

som, autocalibração, DLNA, media remote, entre outras funções. Por meio de um 

kit wireless é possível conectar as caixas traseiras sem fio, possibilitando novas 

formas de montagem em seu espaço. Chega ao mercado por R$ 2.499. Da mesma 

família do modelo anterior, a marca apresenta o BDV-E880, incluindo Blu-ray 3D 

integrado. Além do design da unidade principal inspirado no PlayStation3, vem com 

duas caixas torre e duas caixas satélite, tornando-o uma peça de decoração. Dispõe 

de tecnologia com surround de cinema 3D e permite a navegação na Internet sem 

utilização de computador por R$ 1.899,00. 

 

Com foco em quem não tem muito espaço para um grande aparelho, a alternativa é 

o BDV-L600. Com design slim, pode ser montado de três formas diferentes, como 

o consumidor preferir. Tem potência de 350W, 2.1 canais, media remote, design 

monolítico e acesso ao Sony Internet TV. O preço sugerido é R$ 1.699,00. 

 

Entretenimento para todos 

 

“Em 2010, o mercado de Home Theater chegou a um milhão de unidades, 

crescendo 35% em relação ao ano anterior. Esse resultado se deve, principalmente, 

ao forte crescimento na classe média. A expectativa para este ano é crescer mais 

25%, principalmente com modelos com Blu-ray, que deverão representar 20% do 

mercado”, afirma Renata Batista. Para alcançar esse objetivo, a Sony desenvolveu, 

com o departamento de planejamento de Produto e Marketing, o projeto chamado 

"Potência Máxima" para o lançamento de produtos que atendam às necessidades do 

consumidor brasileiro das classes B e C. Esta é, inclusive, a fatia do mercado na 

qual a categoria pretende aumentar mais sua penetração, visando ser a número um 

em participação ainda neste ano.  

 

Para esse público que não abre mão de som de qualidade para sua sala, mas 

precisa de um custo mais baixo, as opções são o DAV-TZ135 e o DAV-DZ340 que 

serão lançados em agosto. O primeiro tem 300W de potência, 5.1 canais, HDMI e 

USB. O preço sugerido será R$ 649,00. O segundo modelo tem 850W, 5.1 canais, 

DVD HDMI Upscalling, USB e função Karaoke. Seu preço sugerido será R$ 899,00. 

 

Outro modelo integrado que chega este mês é o HT-SS380, exclusivo para a rede 

Fast Shop. Tem 720 W de potência, 5.1 canais, três entradas HDMI e tecnologia 3D 

Pass Thru, que centraliza no home theater o controle de outros aparelhos como o 

player Blu-Ray 3D e o PlayStation 3. O preço sugerido é R$ 1.299. 

 

“Um ponto curioso percebido pela empresa foi que, com o aumento de renda e de 

acesso ao crédito da classe C, cujo fortalecimento se tornou notável no último ano, 

o mercado de DVD retraiu menos do que se esperava, devido ao aumento da 

demanda por esse produto. Mas acreditamos que o Blu-ray Player aumentará sua 

representação para 14% do total de home vídeo. Mesmo assim, mantemos os 

modelos de DVD em linha para atender a esse público identificado”, complementa 

Renata. 

 



Os modelos de DVD lançados pela empresa neste ano serão o DVP-SR320, que 

chega ao mercado em agosto por R$ 139,00 e o DVP-SR750, que chega em 

outubro por R$ 249,00 e contém conexão HDMI, Rec USB e Playback. 

 

Áudio mais envolvente 

 

Centralize todo seu entretenimento no receiver Sony STR-DH820. É possível 

conectar o PlayStation 3, Blu-ray Player entre outros dispositivos e ainda controlar 

o áudio de dois ambientes diferentes. Com suporte à tecnologia 3D, conta com os 

mais avançados decodificadores digitais de áudio do mercado, garantido a melhor 

experiência de som. O preço sugerido do modelo, que chega ao mercado em agosto, 

é R$ 1.499. 

 

Por meio do conjunto de caixas acústicas é possível expandir ainda mais a potência 

dos modelos de home theater. Os modelos SS-F55H//M BR - SA-CRW55//M BR1 - 
SS-SR55//M E é a combinação perfeita de design e qualidade de áudio em 7.1 

canais e 840W de potência. Junto com o STR-DH820, é possível transformar a sala 

de casa em um verdadeiro cinema com toda a tecnologia Sony. O preço sugerido do 

conjunto de caixas é R$ 2.599. 

 

Os modelos poderão ser adquiridos pelo www.sonystyle.com.br, nas lojas Sony 

Style ou nas principais redes varejistas do País. 
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