
 

Pressemeddelelse 

Sony præsenterer Xperia V – den hidtil bedste high-

end smartphone, der samtidig er vand- og 

støvafvisende 

 

 Xperia V er en opfølgning på strategien om at levere holdbare, 

vand- og støvafvisende high-end smartphones. 

 Xperia V har derfor markedets højeste niveau af vand- og 

støvafvisning, samt LTE, som giver en super hurtig 

internetforbindelse. 

 Den nye Xperia V kombinerer de bedste HD-oplevelser med ny 

delingsteknologi i form af Sony’s ’One-touch’ deling via NFC. 

 Sony’s medieapplikationer introducerer nu også en ensartet 

brugeroplevelse på tværs af Sony’s forskellige enheder. 

 

København, 29. august 2012 – Sony Mobile Communications følger op på 

succestelefonerne Xperia Go og Acro S ved i dag at lancere en række nye Xperia-

telefoner på forbrugerelektronikmessen IFA i Berlin. Samtidig lancerer Sony 

Corporation den første Xperia Tablet S. I Danmark kan man glæde sig til at møde den 

bedste Xperia smartphone nogensinde, når både Xperia Tablet S og den stærke high-

end Xperia V kommer til landet senere i 2012. 

Med lanceringen af den nye Xperia V, som bliver introduceret til det danske marked i 

fjerde kvartal af 2012, udvider Sony Mobile Communications udvalget af hårdføre og 

vandafvisende high-end smartphones. Selvom den nye Xperia V er en tynd og lækker 

smartphone, kommer den med markedets højeste niveau af vand- og støvafvisning, 



og samtidig har den markedets skarpeste HD-skærm og et kamera med HD-opløsning. 

Endelig er Xperia V LTE-aktiveret, hvilket giver en super hurtig internetforbindelse. 

”Dette års IFA messe markerer en vigtig milepæl for Sony og Sony Mobile 

Communications. Xperia-serien er omdrejningspunktet for Sony’s mobile strategi om 

at levere en sammenhængende brugeroplevelse på tværs af flere enheder, og det gør 

brugerne i stand til let og hurtigt at kunne få adgang til den verden af underholdning, 

som Sony kan levere, ”siger Morten Johansen, Marketing Manager for Sony Mobile 

Communications i Danmark. 

 

Xperia V 

Xperia smartphones: Den bedste teknologi og det bedste design fra Sony 

Mobile 

Xperia V bliver lanceret på IFA messen i Berlin sammen med modellerne Xperia T og J. 

Både Xperia V og Xperia T kombinerer det bedste som Sony kan tilbyde for både 

skærm, kamera og tilslutning til andre enheder. Det betyder dermed, at brugerne kan 

få det bedste ud af deres HD-oplevelser på en enhed efter eget valg. Den nye Xperia-

serie er bygget ud fra samme design-filosofi, som først blev introduceret med den 



prisbelønnede* Xperia arc og Xperia arc S – en tynd og elegant telefon formet 

omkring displayet, så det giver den bedste skærmoplevelse.  

Mere underholdning med Sony’s nye medieapps og Music Unlimited 

Sony’s medieapplikationer (”WALKMAN®”, ”Album” og ”Movies”) samler de bedste 

Sony-teknologier og forbinder brugerne til en række underholdningstjenester. 

Medieapplikationerne er integrerede dele af brugerfladen, både i Xperia smartphones 

og på Xperia Tablet S og VAIO computere, og leverer en sammenhængende og 

førsteklasses underholdningsoplevelse. 

 I ”WALKMAN®”-applikationen kan brugerne helt enkelt få krystalklare 

lydoplevelser ved blot at aktivere Sony ClearAudio+ mode***. App’en giver 

også adgang til et bredt udvalg af musik, inklusive brugernes egen musik fra 

deres PCer og de millioner af sange, som man kan få adgang til gennem Music 

Unlimited. 

 ”Album”-applikationen kombinerer en intuitiv brugerflade, hvor brugeren kan 

se, sortere og dele billeder, med muligheden for at samle alle billeder fra 

sociale platforme, såsom Facebook. 

 Brugerne kan nyde filmklip med høj billed- og lydkvalitet gennem ”Movies”-

app’en. Derigennem er brugeren også koblet til Gracenote’s enorme database 

med information om film m.m. 

De to ”Album”- og ”Movies”-applikationer giver også brugerne mulighed for at 

koble op til deres egne digital medieserveres indhold af billeder og film. 

Alle Xperia smartphones, som kommer på markedet fra september og året ud, får 60 

dages gratis adgang til Sony Entertainment Network’s** cloud-baserede digitale 

tjeneste til streaming af musik, Music Unlimited. Her har brugerne mulighed for at 

melde sig til direkte via deres Xperia og få adgang til millioner af sange. 

’One-touch’ funktioner giver nye mulighed for data-deling 

Med de nye Xperia-modeller bringer Sony NFC (Near-Field Communication) i spil som 

omdrejningspunktet for data-deling gennem den nye ’One-touch’-funktion, som viser 

nye og andre sider af NFC end det traditionelle brug, som ved små betalinger eller køb 

af billetter. 



’One-touch’-funktionen betyder, at brugerne nu nemt og øjeblikkeligt kan dele musik 

eller billeder med andre NFC-aktiverede Sony-enheder ved simpelthen at lade de to 

enheder røre hinanden. Dermed etableres den trådløse forbindelse uden, at man skal 

gennem en lang og besværlig proces med at parre de to enheder. Eksempelvis kan 

Xperia V streame musik trådløst via ’One-touch’ til Sony’s nye NFC-aktiverede SRS-

BTV5 højtaler, der også er blevet vist frem i dag på IFA-messen. 

Produktdetaljer: 

Xperia V 

 4,3” HD Reality Display med Mobile BRAVIA Engine 2, der sikrer en knivskarp 

opløsning. 

 13 MP fast-capture kamera med fuld HD video-optagelse. 

 Den nyeste generation 1.5GHz dual core processor, som giver forlænget 

batterilevetid, hurtigere reaktionshastighed og ultraskarp grafik. 

 LTE som giver de hurtigste data download-hastigheder (i markeder, hvor den 

nødvendige teknologi er til stede). 

 Simpel data-deling ved hjælp af NFC ’One-touch’. 

 ClearAudio+ som giver den højeste lydkvalitet. 

 PlayStation™-certificeret. 

 Android 4.0.4 (Ice Cream Sandwich). Vil blive opgraderet til Android 4.1 (Jelly 

Bean) efter lancering. Nærmere information om timing følger. 

 Det højeste niveau af støv- og vandafvisning i en smartphone (IP55/57+) sikrer 

beskyttelse til, hvis man sænker telefonen ned til 1 meters dybde i 30 minutter. 

 MHL connectivity, så man kan se indhold på større skærme uden at skulle bruge 

oplader. 

 Kommer i farverne sort, pink og hvid. 

- SLUT – 

* Xperia arc S og Xperia arc er vindere af EISA- prisen (European Imaging and Sound Association) for 
European Camera Phone 2011-2012. Xperia arc er også vinder af den prestigefyldte pris red dot Product 

Design Awards 2011. 
** Sony Entertainment Network’s tjenester er ikke tilgængelige i alle lande. Besøg 
www.sonyentertainmentnetwork.com for flere detaljer. 
*** ClearAudio+ bliver introduceret sammen med Xperia V. 
+ IP55/57 rating = beskyttelse mod begrænset støvindtrængning (ingen skadelig udsættelse) og 
effekterne fra nedsænkning i vand i mellem 15 cm til 1 meters dybde i op til 30 minutter. 

http://www.sonyentertainmentnetwork.com/


Fakta og features kan variere afhængigt af lokale varianter 

 Xperia V 

Farve Sort 
Pink  
Hvid 

Facts Størrelse: 129 x 65 x 10,7 mm 

Vægt: 120 gram 
Styresystem: Google ™ Android 4.0 (Ice Cream Sandwich) 
Processor: 1.5 GHz Qualcomm MSM8960 Dual Core  

Kamera 3D Sweep Panorama™ 

13 megapixel kamera 
16x digital zoom 

Autofokus 
Ansigtsdetektion 
Flash / Photo light 

Flash / Photo flash 
Frontkamera (VGA) 

Geotagging 
HD video recording (1080p) 
Image stabiliser 

Røde øjne-reduktion 
Selvudløser 

Send til internet 
Smil-detektion™ 
Sony Exmor R™ til mobilens billedsensor 

HDR 
Superior Auto 

Sweep Multi Angle 
Touch fokus 

Videolys 
Videooptager 

Musik Album art 
Bluetooth™ stereo (A2DP) 

ClearAudio+ 
Clear bass 
Clear stereo 

Manual equalizer 
Music Player 

TrackID™ musikgenkendelse 
”WALKMAN®” application 
xLoud™ Experience 

Internet Bookmarks 

Google Play™ 
Google™ search 

Google Voice™ Search 



Google Maps™ til Mobile med Navigation, Places og Latitude™ 
NeoReader™ barcode scanner 

Pan & Zoom 
Web browser (WebKit™) 

Kommunikation 

 

Opkaldsliste 
Facebook™ application 

Google Talk™ application 
Noise suppression 

Xperia™ Timescape™ 
Xperia™ med Facebook™ 
Medhør 

Twitter™ (with Timescape™ integration) 

Messaging 

 

Samtaler 
Email 

Google Mail™ 
Messaging 
Multimedia messaging (MMS) 

Predictive text input 
Lydoptager 

Tekstbeskeder (SMS) 

Design 

 

Auto rotation 
Gesture input 
Gyroscope 

HD Reality Display with Sony 
Mobile BRAVIA® Engine 2 

On-Screen QWERTY Keyboard 
Støvsikker (IP5X) og vandafvisende (IPX5/7) 
Screenshot capturing 

Wallpaper 

Underholdning 

 

 

 

 

3D Album 

3D games 
Media browser 

Motion gaming 
PlayStation®-certificeret 
Radio (FM radio med RDS) 

Sony Entertainment Network 
TV launcher 

Video streaming 
YouTube™ 

Organisering 

 

Fly-tilstand 
Alarm 

Regnemaskine 
Kalender 

Kontakter 
Dokumentlæser 
eCompass™ 



Infinite button 
Notes 

OfficeSuite 
Setup guide 

Stopur 
Opgaveliste 
Timer 

Forbindelser 

 

3.5 mm audio jack (CTIA) 

aGPS 
Bluetooth™ wireless technology 
DLNA Certified® 

GLONASS 
Media Go™ 

Media Transfer Protocol support 
MHL 
Micro USB support 

Native USB Tethering 
NFC 

PC Companion 
Synkronisering via Facebook™ 

Synkronisering via SyncML™ 
Synkronisering via Google™ 
Synkronisering med computer 

Synkronisering via Microsoft®  
Exchange ActiveSync® 

USB High speed 2.0 support 
Wi-Fi® 
Wi-Fi® Hotspot funktionalitet 

Display  

 

4.3” 720p HD Reality Display med Mobile BRAVIA® Engine 2 

1280 x 720 pixels 
16,777,216 colour TFT 
Knusesikkert dække på ridsefast mineralglas 

Hukommelse Flash memory: op til 8 GB*  

Memory card support: microSD™ op til 32GB 

* Hukommelsen udgøres af 1,2 GB firmware, 2 GB “telefonhukommelse” til 
downloadede applikationer, og omkring 3,7 GB ”intern hukommelse” til 
musik, billeder og film, samt data fra nogle apps. 

Netværk UMTS HSPA+ 850 (Band V), 900 (Band VIII), 2100 (Band I) 

GSM EDGE 850, 900, 1800, 1900 
LTE Band I, Band III, Band V, Band VII 

Batterilevetid Samtale-tid (GSM): Op til 7 t** 
Standby-tid (GSM): Op til 300 t** 

Samtale-tid (UMTS): Op til 7 t** 
Standby-tid (UMTS): Op til 400 t** 



Standby-tid (LTE): Op til 270 t** 

Musikafspilningstid: Op til 18 t** 
Videoafspilningstid: Op til 4 t** 

**I overensstemmelse med GSM Association Battery Life Measurement 
Technique. Batterilevetiden kan variere alt efter netværksbetingelser og 

konfigurationen og brugen af telefonen. 

Med i pakken Xperia™ V, 1750 mAh batteri, oplader, micro USB kabel til opladning, 
synkronisering og filoverførsel, og brugervejledning 

 

Sony “make.believe”, Bravia og Exmor R er varemærker eller registrerede varemærker af Sony 

Corporations. Xperia er et varemærke eller registreret varemærke af Sony Mobile Communications AB. 

Android™ er et varemærke af Google Inc. Øvrige varemærker eller registrerede varemærker ejes af 

deres respektive ejere.  

 
For mere information, billeder eller videoer besøg hjemmesiden: sonymobile.com/pressreleases 
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Morten Johansen, Marketing Manager 
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Spørgsmål vedrørende fotos: 

Stine Mølgaard Sørensen, Burson-Marsteller 

E-mail: stine.soerensen@bm.com 
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Journalisthenvendelse vedrørende testtelefoner: 
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Telefon: +45 2170 7979  

E-mail: se@2pr.dk   

Support: 

Sony Mobile Communications hotline +45 3331 2828 (mandag-fredag 8-18) 

Om Sony Mobile Communications 
Sony Mobile Communications er et datterselskab af Tokyo-baserede Sony Corporation, en førende global 
udvikler af lyd, video, spil, kommunikation, populære enheder og informationsteknologiprodukter for 
både forbrugere og professionelle markeder. Med sin musik, billeder, computerunderholdning og online 
forretningsområder er Sony unikt positioneret til at indtage rollen som den førende elektronik- og 

underholdningsvirksomhed i verden. 

http://www.sonymobile.com/pressreleases
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Med sin Xperia™ smartphone portfolio, tilbyder Sony Mobile Communications den bedste Sony teknologi, 
de bedste kvalitetsprogrammer og services, og nem forbindelse til Sonys netværk af 
underholdningsoplevelser. For mere information se: www.sonymobile.com 
  

 

http://www.sonymobile.com/

