
1 

 

osokuna 

 

Lehdistötiedote 
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Sonyn uusimmat Walkman MP3-soittimet täyttävät 

musiikin ystävien kovimmatkin vaatimukset 

 
Sonyn uusimmat Walkman-mallit Android-käyttöjärjestelmällä, 

Bluetooth-yhteydellä ja digitaalisella taustamelun vaimennuksella  

  
 Walkman F800 -sarja: Android-käyttöjärjestelmä, 3.5” 

LCD-kosketusnäyttö, S-Master MX -vahvistin 

 Walkman S770BT -sarja: langattomat Bluetooth-kuulokkeet  

 Walkman E570 -sarja: digitaalinen melunsuodatin takaa 

kristallinkirkkaan ääneen 

 Walkman E470 -sarja: raikkaita värivaihtoehtoja ja 36 tunnin 

akunkesto1 

 

Ota kaikki irti kesän soittolistastasi Sonyn uusilla Walkman MP3- ja 

videosoittimilla. Walkman-soittimien äänenlaatu täyttää musiikin ystävien 

kovimmatkin vaatimukset, olipa musiikkimaku mikä tahansa. Sonyn Clear 

Audio -teknologia varmistaa tarkan ja rikkaan äänenlaadun: syvät, 

voimakkaat bassot, kristallinkirkkaat korkeat äänet sekä stereokanavien 

väliset erot kuuluvat selkeinä. Walkman jopa 

palauttaa ennalleen herkät korkeat taajuudet, 

jotka häviävät pakattuja digitaalisia 

musiikkitiedostoja kuunneltaessa.  

 

Sonyn tämän kesän Walkman MP3- ja 

videosoitinuutuuksien design on nyt entistä 

ohuempi ja sulavalalinjaisempi. S770BT ja 

E570/470 -sarjan soittimet ovat vain 7 millimetrin paksuiset. Pieneen tilaan 

sujahtavia soittimia on helppo kantaa taskussa tai laukussa. Yli 36 tunnin 

soittoaika1 yhdellä latauksella viihdyttää pitkilläkin matkoilla. Ylivertaista 

kuuntelukokemusta kaipaavien suosikki on Walkman F800 -sarja, joka on 

http://www.sony.fi/hub/walkman-mp3-soittimet
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varustettu yksityiskohtaisilla hifi-äänillä, Wi-Fi yhteydellä ja monipuolisilla 

sovelluksilla. 

 

Kaikki uudet Walkman-mallit ovat yhteensopivia Sonyn Music Unlimited 

-palvelun kanssa, joka tarjoaa helpon pääsyn miljooniin tarjolla oleviin2 

musiikkiraitoihin. Kuukausitilaajat voivat siirtää Music Unlimited -palvelussa 

personoidut soittolistat ja mainoksettomat radiokanavat Walkman-soittimeen 

– näin musiikin maailmasta voi nauttia myös offline-tilassa.   

 

Myös olemassa olevat mediakokoelmat voi ladata soittimeen. Walkman tukee 

näppärää vedä ja pudota -siirtotoimintoa musiikki-, kuva- ja videotiedostoille 

sekä podcasteille ja soittolistoille iTunesista (ainoastaan ei-DRM sisältö) tai 

Windows Explorerista. 

 

Walkman F800 

Walkman F800 -sarja tarjoaa ylivertaisen 

viihdekokemuksen missä ikinä liikutkin. 

Android 4.0 (”Ice Cream Sandwich”) 

-käyttöjärjestelmällä toimivan, 

verkkoyhteydellä varustetun Walkman F800 

-sarjan soittimilla voi nauttia laajasta 

valikoimasta ennakkoon asennettuja 

sovelluksia: sähköpostista karttoihin ja 

mediagalleriaan. Uutta sisältöä voi ladata 

helposti langattomasti Wi-Fi:n tai Bluetoothin avulla jatkuvasti laajentuvasta 

Google Play -valikoimasta. Mediakokoelmien, sovelluksien ja pelien 

käyttäminen on sulavaa suuren ja tarkan 8.9 senttimetrin (3,5’’) kokoisen 

kosketusnäytön sekä nopean toimintatehon ansiosta. 

 

Raikkaista korkeista taajuuksista ja täyteläisestä bassosta vastaavat 

S-Master MX Digital Amplifier -vahvistin sekä Clear Audio -teknologia. 

Kappaleita voi soittaa ääneen myös ystäville sisäänrakennetun xLOUD 

-kaiutinjärjestelmän kautta. Järjestelmä leikkaa vääristymät ja epämieluisat 

äänet, jotta kuuntelukokemus olisi entistä puhtaampi. 

 

https://music.sonyentertainmentnetwork.com/
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Walkman S770BT  

Walkman S770BT -sarjaa täydentävät sävy sävyyn sopivat 

Bluetooth-kuulokkeet, joiden ansiosta suosikkimusiikista voi nauttia ilman 

solmuun meneviä johtoja. Kuulokkeiden johdossa olevan säätimen avulla 

äänenvoimakkuutta ja kappaleita on helppo vaihtaa, vaikka soitin olisi 

turvallisesti taskussa tai laukussa. Kotona tai liikkeellä, Walkman S770BT 

-sarjan soittimien avulla voi siirtää korkealaatuista 

ääntä muihin laitteisiin3, jotka ovat yhteensopivia 

Bluetoothin kanssa – esimerkiksi kaiuttimiin, 

kotiteatterilaitteisiin tai soittimeen autossa. 

 

Walkman E570 

Uppoudu puhtaan virheettömään musiikin 

maailmaan ilman keskeytyksiä, kun olet matkalla kouluun tai vain rentoudut 

kotona. Korkealaatuisten melua eristävien kuulokkeiden ja sisäänrakennetun 

digitaalisen melunsuodattimen ainutlaatuisen yhdistelmän ansiosta Walkman 

E570 suodattaa taustamelusta jopa 98 prosenttia4.  

 

Walkman E470 Series 

Ohut ja värikäs Walkman E470 -soitin 

tarjoaa täydellisen ensikosketuksen 

Walkmanin raikkaan soundin ja vahvan 

basson maailmaan. Hauskat 

ominaisuudet, kuten karaoken 

sanoitukset, saavat juhlat kuin juhlat 

käyntiin. Muihin Walkman-soittimiin 

verrattuna tässä mallissa uutta on 

viihdyttävien pelien valikoima, joita voi 

pelata kirkkaalta ja tarkalta 5,1cm/2’’ kokoiselta LCD-näytöltä musiikin 

kuuntelun lomassa. 

 

Walkman E473K sisältää tyylikkään kannettavan kaiuttimen, joka on 

todellinen katseenvangitsija. Sen avulla on helppo jakaa musiikkia myös 

muille – sisätiloissa tai puistossa ystävien kanssa. Akkukäyttöisen 

MP3-soittimen kaiutintelakasta lähtee iskevät soundit runsailla bassoilla. Pieni 

ja kevyt kaiutintelakka on näppärä kantaa mukana minne tahansa.  

http://www.sony.fi/hub/kodin-aanentoisto
http://www.sony.fi/hub/tv-kodin-viihdekeskus
http://www.sony.fi/hub/car-entertainment
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Hinta- ja saatavuustiedot 

Sonyn uudet Walkman MP3- ja videosoitinten valikoima on saatavilla 

elokuusta 2012 alkaen. Tuotteiden suositushinnat: 

 

NWZ-E474 (8 GB, useita eri värejä)   100,00 euroa 

NWZ-E473k (8 GB, sis. kaiutintelakka) 110,00 euroa 

NWZ-E574 (8 GB sis. melunsuodatin)  130,00 euroa 

NWZ-E575 (16 GB, sis. melunsuodatin) 150,00 euroa 

NWZ-S774 (8 GB, Bluetooth)   170,00 euroa 

NWZ-F805 (16GB, Android)   260,00 euroa 

NWZ-F806 (32GB, Android)   310,00 euroa   

 

 

Tekniset ominaisuudet: 

  NWZ-F800 Sarja NWZ-S770BT 

Sarja 

NWZ-E570 Sarja NWZ-E470 

Sarja 

Muistin koko   NWZ-S774BT: 8GB NWZ-E574: 8GB NWZ-E474: 8GB 

NWZ-F805: 16GB NWZ-E575: 16GB 

NWZ-F806: 32GB  

Tallennustila 

(kappaleiden 

lukumäärä) * 

16GB: 3300 

kappaletta 

32GB: 7300 

kappaletta 

8GB: 1750 

kappaletta 

8GB: 1750 

kappaletta                                 

16GB: 3650 

kappaletta 

8GB: 1750 

kappaletta                                  

Näyttö 8.9cm/3.5" LCD 

kosketusnäyttö 

5.1cm/2" QVGA LCD 

Tuetut 

audioformaatit:  

MP3;  

WMA (Non-DRM); 

AAC―LC 

(Non-DRM); 

HE-AAC; Linear 

PCM; FLAC 

MP3; WMA (Non-DRM); AAC-LC (Non-DRM); Linear PCM 

Tuetut 

videoformaatit  

MPEG4; AVC(H.264/AVC); WMV9 (Non-DRM) 

Latausaika (täysi Noin 4 tuntia  Noin 3 tuntia 
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lataus  

(via USB) 

Pikalataus  N/A 

Akunkesto 20 tuntia 

äänentoistoa ** 

36 tuntia äänentoistoa ** 

4.5 tuntia videon 

toistoa*** 

6 tuntia videon toistoa *** 

Taustamelun 

vaimennus  

N/A KYLLÄ N/A 

Langaton 

Bluetooth-yhteys  

KYLLÄ N/A 

Kuulokkeet  In-ear kuulokkeet             

MDR-EX0300E 

BT kuulokkeet 

MDR-NWBT10                           

In-ear kuulokkeet                     

MDR-EX083E 

NC kuulokkeet  

MDR-NC033E                

In-ear 

kuulokkeet                   

MDR-EX083E 

* Oletuksena yhden kappaleen pituus 4 min., 128 kbps 

** Oletuksena äänentoisto MP3-formaatissa, 128kbps 

*** Oletuksena videonkatselu MPEG-4 formaatissa, 384kbps 

 

1 Oletus äänentoisto MP3-formaatissa 128 kbps nopeudella 

2 Tarkista saatavuus: www.musicunlimited.com/legal  

3 Bluetooth® ytheensopivuus muiden laitteiden kanssa ei ole taattu  

4 Vastaa noin 98 % energian vähennystä verrattuna ilman kuulokkeita kuunneltuna (NC environment: Airplane)  

 

Kuvat ovat ladattavissa osoitteessa: http://www.sonynordicimages.net/walkman 

 

Lisätietoja: 

Míka Ilves, Nordic Product Manager 

email: Mika.Ilves@eu.sony.com  
puh.: +358 207 421 265 

 

Lisätietoja ja tuotenäytepyynnöt: 
Viestintätoimisto Manifesto 

Hanna Pätilä 

email: sony@manifesto.fi  
puh.: +358 400 998 133 

 

 
Sony on maailman johtava elektroniikka-, mobiili-, musiikki-, kuva-, peli- ja 

viihdeteknologiatuotteiden kehittäjä. Sony tunnetaan audiovisuaalisista tuotteistaan, kuten 

BRAVIA™-teräväpiirtotelevisioista, Cyber-shot™-digikameroista, 

Handycam®-videokameroista, α (alpha) -digijärjestelmäkameroista, Sony Tableteista ja 

Walkman®-MP3-soittimista sekä VAIO™-tietokoneista ja ammattilaisten 3D HD 

http://www.sonynordicimages.net/walkman
mailto:Mika.Ilves@eu.sony.com
mailto:sony@manifesto.fi
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broadcasting-laitteista. Lisätietoja Sony Europesta www.sony-europe.com ja lisätietoja Sony 

Corporationista www.sony.net.  
 

“Sony”, “WALKMAN”, “xLoud”, “SensMe”, “VAIO”, “Cyber-shot”, “Handycam”, “α”, “BRAVIA” ja 

“XDCAM” ovat Sonyn rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut mainitut tavaramerkit on rekisteröity 
omille omistajilleen. 

 

 

http://www.sony-europe.com/
http://www.sony.net/

