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Sony Xperia Z3+ vie älypuhelimet uudelle 
tasolle 
 
Tänään esitellään Sony Xperia Z3+, uusi premiumluokan puhelin, joka vie 
suositun Z3-sarjan uudelle tasolle. Xperia Z3+ on vesitiivis älypuhelin, 
jossa ei ole tehty kompromisseja 
suorituskyvyn, kameran laadun 
eikä akunkeston suhteen. Xperia 
Z3+ lanseerataan 
ennakkotilaustarjouksella, johon 
kuuluu noin 249 euron arvoinen 
Sony Action Cam Mini.  
 
Muotoilultaan päivitetty Xperia Z3+ on 
edeltäjäänsä ohuempi ja kevyempi. 
Uudessa versiossa USB-portin luukku on 
poistettu, minkä ansiosta puhelimen 
lataaminen on helpompaa ja 
mukavampaa, ja puhelimen muoto on 
puhtaampi ja minimalistisempi. 
Huolimatta latausta helpottavasta avoimesta USB-sisääntulosta Xperia Z3+:n vesi- ja 
pölytiiviys on markkinoiden korkeinta luokkaa (IP65/68*) ja puhelin selviää 30 
minuuttia vedessä 1,5 metrin syvyyteen saakka. Xperia Z3+ tulee olemaan saatavissa 
mustana, valkoisena, kuparinvärisenä sekä uudella Aqua Green -tunnusvärillä. 
 
Entistäkin parempia kuvia 
Sonyn palkitun, Cyber-shotista ja handycamistä peräisin olevan kamerateknologian 
ansiosta Xperia Z3+ ottaa ylivertaisen laadukkaita kuvia sekä etu- että takakameralla. 
ISO12800:n herkkyys ja iso 1/2.3 kuvasensori takaavat fantastisen kuvanlaadun myös 
pimeässä. Sekä valo- että videokuvauksessa käytössä oleva HDR auttaa voimakkaassa 
vastavalossa, ja puhelin kykenee myös 4K-videotallennukseen ja -toistoon Edelleen 
kehitellyssä automaattitilassa Xperia Z3+ ottaa entistäkin parempia kuvia ilman 
käsisäätöä. Uusi hauska toiminto on Gourmet-tila, joka auttaa ottamaan täydellisiä 
ateriakuvia.   
 
Uusi autofokuksella ja Exmor R-sensorilla varustettu 5 megapikselin etukamera 
merkitsee, että voit nyt ottaa Xperia Z3+:lla parempia selfieitä kaikissa 
valaistusolosuhteissa. 25 mm:n laajakulmaobjektiivilla varustettu etukamera sopii 
lisäksi täydellisesti ryhmäkuvien ottamiseen. Paremmat automaattiasetukset analysoivat 
ympäristön ja säätävät asetukset automaattisesti, jotta sinä ja ystäväsi näyttäisivät 
hyvältä joka kuvassa. Full HD-video sopii täydellisesti videochattailuun, ja Steadyshot 
tuottaa vakaata kuvaa myös action-kuvauksessa.  
 
Kahden päivän akunkesto 
Edeltäjänsä tavoin Xperia Z3+:lla on optimoitu tekniikka, jonka ansiosta akku kestää 
jopa kaksi vuorokautta, ja aikaa voi helposti pidentää käyttämällä STAMINA-tilaa, joka 
automaattisesti sulkee prosessorin ja taustasovellukset, kun näyttö on sammutettu. Ja 
nyt voit ladata akun koko päivän käyttöä varten vain 45 minuutissa Sonyn uudella 
UCH10-pikalaturilla. 
 
Parempi kuva ja ääni 



 

 
      

Xperia Z3+:ssa on valovoimainen 5,2" Full HD-näyttö, jonka valovoimaa ja kontrastia 
on parannettu. Sonyn ääniosaamiseen ansiosta erittäin erottelukykyinen ääni toistuu 
studiolaatuisena. Sonyn uusi LDAC-codec streamaa musiikkia kolme kertaa 
tehokkaammin kuin tavallinen Bluetooth. Kuulokkeita käytettäessä Xperia Z3+ analysoi 
automaattisesti kuulokkeidesi luonteen ja optimoi äänisäädöt sen mukaan. 
 
Viimeisintä tekniikkaa 
Uusi 8-ytiminen ja 64-bittinen Snapdragon 810 tekee pelaamisesta ja muista 
prosessoria tarvitsevista sovelluksista ennenkokemattoman nopeita. Xperia Z3+:ssa on 
sitä paitsi edeltäjäänsä (32 GB) verrattuna kaksi kertaa enemmän tallennustilaa, jota on 
helppo lisätä mikroSD-kortilla. Surffaaminenkin, sekä 4G:n että Wi-Fi:n kautta,  
nopeutuu huomattavasti, koska puhelimessa on tuki LTE Cat6:lle (enimmillään 300 
Mbps) ja Wi-Fi MIMO:lle.  
 
Ennakkovaraustarjous 
Vesitiivis rakenne, fantastiset kamerat ja ylivertainen akunkesto tekevät Xperia Z3+:sta 
täydellisen kumppanin kesän aktiivisiin seikkailuihin. Seikkailuista tulee nyt vieläkin 
jännittävämpiä Sony Action Camin sisältävän ennakkovaraustarjouksen ansiosta. 
Ne, jotka tänään toukokuun 26. päivänä alkavana ja kesäkuun 28. päivänä päättyvänä 
ennakkovarausaikana varaavat Xperia Z3+:n valituilta jälleenmyyjiltä, saavat kaupan 
päälle noin 249 € arvoisen Sony Action Cam Minin (HDR-AZ1). Kaikkien 
ennakkovaraajien arvioidaan saavan puhelimensa ja action caminsä heti, kun tuote 
tulee myyntiin kesä-heinäkuun vaihteeessa. Lisätietoja ennakkovaraustarjouksesta 
löytyy täältä www.sonymobile.com/prebook  
 
 
Xperia Z3+ lyhyesti 
 

• Tyylikäs solakka muotoilu, 6,9 mm ohut ja paino vain 144 g. 
• Vesitiivis (IP68) – korkein mahdollinen luokitus, nyt avoin USB-sisääntulo 

ja helpompi lataus. Etu- ja takapuoli karkaistua lasia alumiinikehyksissä. 
• Jopa kahden päivän akunkesto, jota on helppo pidentää akun STAMINA-

tilan avulla. 
• Ylivertaisen laadukkaita kuvia ja videoita heikossakin valossa 

parannettujen kameroiden ansiosta, sekä takakameralla (20,7MP) että 
etukameralla (5MP). 

• Parannettu suorituskyky ultranopealla kahdeksanytimisellä ja 64-bittisellä 
Qualcomm® Snapdragon 810:llä, sekä 32 GB:n tallennusmuisti, jota voi 
lisätä mikroSD-kortilla. 

• Nopeampi surffaus, sekä 4G:n että Wi-Fi:n kautta, tuki LTE Cat6:lle ja Wi-
Fi MIMO:lle. 

• Sonyn johtava näyttötekniikka, erittäin erottelukykyinen ääni ja PS4 
Remote Play sopivat maailmanluokan viihteeseen. 

• X-Reality™ for mobilella varustettu TRILUMINOS™-näyttö ja Live Colour 
LED tarjoavat nyt entistäkin paremman äänenvoimakkuuden ja kontrastin. 
 
 
 
 

Tekniset tiedot Xperia Z3+  

Värit Musta, valkoinen, kupari, Aqua Green 

Keskeiset tiedot   

Mitat 146,3 x 71,9 x 6,9 mm 

Paino 144 g  

Käyttöjärjestelmä Google™ Android™ 5.0 (Lollipop) 



 

 
      

Prosessori 64-bit Qualcomm® Snapdragon™ 810 octa-core-prosessori  

Grafiikka Adreno 430 

Näyttö   

Näyttötekniikka X-Reality™ for mobilella varustettu TRILUMINOS™-näyttö ja Live 
Colour LED 

Erottelukyky Full-HD 1080p (1920x1080) 

PPI 428 

Ääni 

Toiminnot: DNC, HRA, DSEE-HX, LDAC 

Stereokaiuttimet 

Automaattinen kuulokekompensointi  

Kamera 
5,1MP laajakulmainen Exmor R -etukamera 

20,7MP Exmor RS -pääkamera 

Rakenne IP65/68 pöly- ja vesitiivis  

Muisti   

Sisäinen muisti 32GB 

RAM-muisti 3GB 

Laajennettava muisti Kyllä - mikroSD (128GB:hen asti) 

Verkostot LTE, Wi-Fi 

Akku   

Akku 2900mAh  

Normaali käyttö Jopa 2 päivää 

Myynti alkaa Kesäkuu 2015 

Suositushinta  749 € 

Lisävarusteet  

Latausteline DK52, suositushinta: 39 € 

Kätevä kotelo SCR30, suositushinta: 39 € 

Pikalaturi UCH10, suositushinta: 29 € 

 
 
Lehdistökuvia voi ladata täältä: http://bit.ly/-Z3plus  
 
Lisätietoja ennakkovaraustarjouksesta: www.sonymobile.com/prebook 
 
 
YHTEYDENOTOT LEHDISTÖKYSYMYKSISSÄ: 
Rikard Skogberg, Pohjoismaiden PR-vastaava, Sony Mobile Communications 
Puhelin: +46 (0) 705 49 49 23, Sähköposti: rikard.skogberg@sonymobile.com 
Lisätietoja, kuvia ja videoita löytyy osoitteesta: www.sonymobile.com/press 
 
* Vesitiivis makeassa vedessä kun sisääntulot/luukut on suljettu. Älä upota laitetta kokonaan veden alle äläkä 
altista sitä merivedelle, suolavedelle, kloorivedelle äläkä nesteille joita juot. Ingress Protection -luokitus 
IP65/68. Takuu ei ole voimassa, jos kameraa käytetään väärin. Lisätietoja löytyy 
osoitteestawww.sonymobile.com/waterproof. 
 
 
Sony Mobile Communications 
Sony Mobile Communications on tokiolaisen Sony Corporationin tytäryhtiö. Sony Corporation on johtava 
globaali audio-, video-, peli-, viestintä-, avainlaite- ja informaatioteknologiatuotteiden kehittäjä, joka kehittää 
tuotteita sekä kuluttajamarkkinoille että ammattikäyttöön. Sonyn musiikki-, kuva-, tietokoneviihde- ja online-
liiketoiminnot mahdollistavat sen ainutlaatuisen aseman maailman johtavana elektroniikka- ja viihdealan 
yrityksenä. Xperia™-älypuhelin- ja -tablettiportfolion ja innovatiivisten SmartWear-tuotteidensa avulla Sony 



 

 
      

Mobile Communications toimittaa parasta Sony-teknologiaa, premiumsisältöä ja palvelua sekä helppoa 
liitettävyyttä Sonyn verkottuneiden viihde-elämysten maailmaan. Lisätietoja: www.sonymobile.com 


