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Uma TV inteligente 
de verdade

Experiência de áudio 
imersiva e envolvente

Exclusivo processador 
de imagens

• Conheça a TV mais inteligente da Sony! A XBR X855G traz a plataforma AndroidTV, um sistema operacional simples e intuitivo, que permite
realizar buscas de conteúdos de uma forma muito mais rápida.

• Equipada com o Google Assistente, essa TV realmente conversa com você. Ela realiza pesquisas na internet, pode ser utilizada para baixar
aplicativos; como jogos, filmes e músicas e ainda deixa sua casa muito mais inteligente com a possibilidade de controlar o seu sistema de
automação ou outros dispositivos compatíveis com Google Home*1.

• O inovador sistema Acoustic Multi-Audio que traz uma montagem diferenciada dos alto falantes, oferece uma nova experiência de som muito
mais imersiva e compatível com o padrão Dolby ATMOS*2.

• A exclusiva tela TRILUMINOS da Sony enriquece a sua experiência de assistir TV, com uma grande variedade de tonalidades, reforça
seletivamente a imagem, em vez de simplesmente saturar as cores. Compatível com o mais novo formato de vídeo 4K HDR, você poderá
aproveitar imagens com cores, brilho e contraste nunca vistos antes.

• O processador X1 Extreme trabalha como uma placa de vídeo, analisando e tratando os conteúdos para entregar imagens com extrema
qualidade para as mais diversas fontes de conteúdo, fazendo o upscalling de qualquer conteúdo para a resolução 4K. Por oferecer a melhor
qualidade de som e imagem, a XBR X855G é uma TV recomendada pela Netflix*3 e oferece a melhor experiência gamer para plataforma
PlayStation.

• Além de possuir um acabamento elegante e superfino, este modelo ainda conta com o sistema de organização de cabos dentro da base da
TV, deixando o ambiente muito mais harmonioso e evitando a conhecida bagunça da sala. Cuidadosamente desenvolvida para oferecer maior
segurança e durabilidade, o modelo conta ainda com a tecnologia X-Protection PRO.

• E para melhorar ainda mais a sua experiência, essa TV conta com o Controle Remoto Inteligente, onde você pode comandar diversos
aparelhos apenas com o controle remoto da TV. Sinta cada detalhe.

Imagens mais vivas e 
reais



Série X855G

Especificações:
Dados fiscais - Série X855G 55"
8-Digit Code 18985500
EAN Code 45-48736-09700-1
Classificação (NCM) 85287200
CEST Code 21.070.00
Código DUN14 Não se aplica
IPI 0%
Possui caixa Master? Não
Caixas por Palete 3
Consumo elétrico (Std-by / Ligado) 0,5W / 164W
Registro no INMETRO (ENCE/PROCEL) 003602/2017

Dimensões do produto - Série X855G 55"
Embalagem (LxAxP) 1332 x 817 x 158 mm
Peso da TV embalada - Bruto (Kg) 26 Kg
TV c/ base de mesa (LxAxP) 1231x776x316 mm
Peso da TV c/ base de mesa - Líquido (Kg) 19,7 Kg
TV s/ base de mesa (LxAxP) 1231x713x52 mm
Peso da TV s/ base de mesa (Kg) 18,7 Kg
Largura da base 996 mm
Furação VESA (LxA) 300x200 mm
Diagonal Visual aproximada 55" (138,8 cm)
Cor Prata

Especificações*4 - Série X855G
Tipo de tela (LCD, Plasma, LED, OLED)LED

Resolução3840 x 2160 (4K HDR)
Ângulo de visão 178(89/89)°

Conversor TV Digital InternoSim
Função Smart TV Sim. Com AndroidTV e Wi-Fi integrado.

Recursos de Conectividade*5 AndroidTV, Wi-Fi, Google Play Store, Opera Browser, Espelhamento de Tela, Chromecast, Google 
Assistente, TV Side View, DLNA, Spotify, Netflix e YouTube

Memória interna (HD) 16GB (sendo 8GB livres para armazenamento)

Transmissão/Recepção - Sistema de corSistema Digital de TV SBDTV-T / Analógicos bandas UHF e VHF - Sistemas de cor PAL M, PAL N e 
NTSC

Número de canaisVHF: 2-13/UHF: 14-69/CATV: 1-135
Potencia do Áudio (RMS) 10W+10W (8ohms, 1kHz, 10% THD, 127V)

Modos de áudioStandard, Dialog, Cinema, Music, Sports

Recursos de áudio
Acoustic Multi-Audio, Amp. de áudio S-Master, DSEE, S-Force Front Surround, (PCM: 48 kHz 16 
bits, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS) out ARC, (PCM: 32/44.1/48/88.2/96/176.4/192kHz 
16/20/24bits, Dolby Digital, Dolby Digital Plus, DTS) in HDMI

Modos de imagem Vivid, Standard, Cinema, Game, Graphics, Photo, Custom, Dolby Vision Bright, Dolby Vision Dark

Recursos de vídeo4K HDR Processor X1, TRILUMINOS Display, 4K X-Reality Pro, Motionflow XR Auto (Nativo 120Hz), 
HDR10, HLG, Dolby Vision, CalMAN for BRAVIA

Rádio FMNão
Memórias para estações -

Idioma do menu Português / Inglês / Espanhol
Fonte de AlimentaçãoBivolt

Entradas e Saídas
Entrada RF (2), Entrada de vídeo composto (1), Entrada HDMI 4 (3 laterais e 1 traseira), Saída de 
Áudio Digital (1), Entrada de Áudio analógico (1), Saída de Headphone híbrida com Áudio/SW (1), 
Ethernet (1) 

BluetoothSim, versão 4.2 (HID/HOGP/SPP/A2DP/AVRCP)
Entrada USB Sim, 3 (2 laterais e 1 traseira)

Formatos reproduzidos

MPEG1:MPEG1/MPEG2PS:MPEG2/MPEG2TS(HDV,AVCHD):MPEG2,AVC/MP4(XAVC 
S):AVC,MPEG4,HEVC/AVI:Xvid,MotinJpeg/ASF(WMV):VC1/MOV:AVC,MPEG4,MotionJpeg/MKV:Xvi
d,AVC,MPEG4,VP8.HEVC/WEBM:VP8/3GPP:MPEG4,AVC/MP3/ASF(WMA)/WAV/MP4AAC/FLAC/JPE
G

Formatação do dispositivo USB FAT16/FAT32/exFAT/NTFS

Itens fornecidosControle remoto padrão (RMT-TX500B), duas pilhas tipo AAA, parafusos, manual de instruções e 
guia de inicialização rápida

Garantia do fornecedor12 meses
SAC 4003 SONY (7669) capitais e regiões metropolitanas; 0800 880 SONY (7669) demais localidades.

*1 Verifique a compatibilidade dos produtos de automação com o padrão Google Home e Google Assistente.
*2 O suporte ao formato Dolby ATMOS necessita de atualização de software que será disponibilizada em data informada futuramente.
*3 Conforme informado no site https://devices.netflix.com/en/recommendedtv
*4 Informações sujeitas a alteração sem aviso prévio. A Sony se reserva o direito de modificar, a qualquer momento, as especificações, cores e demais características dos produtos apresentados.
*5 Serviços de rede, de conteúdo, do sistema operacional e de software deste produto podem estar sujeitos a termos e condições específicas de seus respectivos proprietários, podendo ser alterados, interrompidos ou 
descontinuados a qualquer momento, e, ainda, exigir taxas, registro e informações de cartão de crédito. Consulte o manual de instruções e os contratos de serviço para mais informações.


