Conectando o Home Theater a TV

A Sony BRAVIA é uma linha de aparelhos de TV de
alta definição. Cada televisor possui diversas
conexões de entradas diferentes para conectar a
outros aparelhos. Conectar uma BRAVIA ao Home
Theater não é uma tarefa difícil; uma conexão de
boa qualidade pode ser feita com qualquer cabo
HDMI (High Definition Media Interface) ou se
necessário um cabo de vídeo composto ou
componente (porém a qualidade de imagem do
cabo de vídeo é inferior ao HDMI).

Conectando a TV (conexão de vídeo)
Esta conexão envia o sinal de vídeo à TV.
Selecione o método de conexão apropriado de acordo com a tomada da sua TV.
Nota: Lembre-se de selecionar a entrada de vídeo correta em seu televisor.

Método 1: Conexão do cabo de vídeo (A)
Esta é a conexão básica.
Método 2: Conexão do cabo HDMI (B)
Se a sua TV possuir uma tomada HDMI, conecte à TV com um cabo HDMI. A qualidade
de imagem será melhor comparada a uma conexão que utiliza o cabo de vídeo
composto ou componente.
Método 3: Conexão do cabo de vídeo componente (C)
Se a sua TV possui uma tomada de vídeo componente, conecte a TV com um cabo de
vídeo componente. A qualidade de imagem será melhor em comparação com a do
cabo de vídeo composto e inferior comparando com a qualidade do cabo HDMI.

Conectando a TV (conexão de áudio)
Esta conexão envia o sinal de áudio da TV para este aparelho. Para ouvir o som da TV
pelo sistema,realize esta conexão.

Conexão do cabo de áudio (C)
Esta conexão envia o sinal de áudio analógico.
Informação adicional:
• Você pode conectar outro componente como um videocassete, um receptor de satélite digital ou
um PlayStation às tomadas TV/VIDEO (AUDIO IN R/L) no lugar da TV.

