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A Sony é uma marca que todos conhecem em diversas áreas. Com produtos muito avançados, consegue
sempre inovar e apresentar soluções completamente revolucionárias e que espantam todos.
O mais recente produtos “estranho” da Sony é um comando de televisão que é também… uma coluna de
som!

Este novo conceito da Sony, que agora foi apresentado, é uma novidade absoluta no campo das
televisões. Mistura dois componentes que por norma não estão interligados e torna-o numa única peça.
Com o comando/coluna da Sony os utilizadores podem controlar qualquer televisão da Sony, ao mesmo
tempo que têm o som da televisão junto de si, com a melhor qualidade possível.
O que os inventores deste novo dispositivo quiseram criar foi uma forma de podermos continuar a ouvir
os nossos programas de televisão, enquanto nos movimentamos pela casa, a realizar todas as diferentes
tarefas.
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A sua forma funde de forma quase perfeita uma coluna de som com um comando, tendo em cima um
grande botão rotativo, onde podemos controlar o volume do som.
Ao lado deste botão temos o teclado numérico e as restantes teclas que podemos encontrar num
comando. O som, e a própria coluna, estão em baixo e têm excelente qualidade de som.
A Sony anuncia que a bateria incorporada neste equipamento irá mantê-lo a funcionar por cerca de 16
horas.
A ligação à televisão é feita com a base de carregamento e a comunicação entre o comando/coluna é
feita por wifi, garantindo uma grande distância de utilização.

O SRS-LSR100, nome do modelo agora apresentado, será lançado no Japão no dia 12 de Setembro e
terá um custo de aproximadamente 150 euros. É pouco provável que seja lançado em Portugal, ou até em
qualquer outro país que não o Japão.
Não deixa de ser uma ideia interessante e extremamente engraçada, que mostra que a Sony continua na
frente nas ideias inovadoras e até um pouco loucas!
Comando/Coluna Sony
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