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Sony 19.7.2012  

 

Sonyn langattomat kaiuttimet tuovat 

huippuäänentoiston kaikkialle kotiin  

 

 

Korkeatasoisesta äänentoistosta voi nauttia kodin jokaisessa 

huoneessa Sonyn langattomien SA-NS310-, SA-NS410- ja SA-

NS510-kaiutinmallien ansiosta  

 

 Langattomalla Wi-Fi-kaiutinjärjestelmällä voit kuunnella 

lempimusiikkiasi tietokoneelta tai musiikkisoittimista kodin 

jokaisessa huoneessa ilman turhia johtoja 

 Kuuntele musiikkia iPhonesta, iPodista tai iPadista AirPlayn avulla  

 Ainutlaatuinen 360° ääniteknologia takaa puhtaan ja laaja-alaisen 

äänentoiston kotiin  

 

 

 

 

 

 

 

 

Upea äänentoistojärjestelmä olohuoneessa on näyttävän näköinen – mutta 

miten kuunnella lempimusiikkia asunnon muissa huoneissa? Sonyn 

kannettavien ja langattomien kaiuttimien ansiosta musiikista voi nauttia 

kaikkialla kotona. Lempikappaleet iPhonesta, iPod Touchista tai iPadista 

kuuluvat kotona AirPlayn avulla. 

http://www.sony.fi/hub/1237485490261/mallisto/langattomat-kaiuttimet


 

   

 

Musiikista voi nauttia helposti ilman johtojen virittelyä ympäri asuntoa. 

Synkronoi useita eri langattomia kaiuttimia ja Sonyn verkostoon 

yhteensopivia laitteita. Kodin Wi-Fi-yhteyden avulla musiikkia voi soittaa 

langattomasti PC:ltä, nauttia yli 15 miljoonasta kappaleesta Music 

Unlimited -palvelun kautta tai kuunnella yhtä tuhansista nettiradioista 

ympäri maailmaa. 

 

Helppo asentaa ja ohjata 

Sonyn kevyet ja näppärän kokoiset langattomat kaiuttimet on helppo 

siirtää huoneesta toiseen. Käyttöä varten tarvitaan vain pistorasia. Sonyn 

SA-NS510 -kaiutinmallissa on ladattava akku, joka toistaa musiikkia jopa 

noin viisi tuntia. Musiikista voi nauttia entistä vapaammin, sillä kaiuttimet 

voi kuljettaa minne vain kodin langattoman verkkoyhteyden 

kuuluvuusalueella.  

 

Musiikkia voi ohjata helposti AirPlayn kautta tai lataamalla maksuttoman 

Sony “Network Audio Remote” -sovelluksen älypuhelimeen, tablettiin tai 

Walkmaniin. Kauko-ohjaussovelluksella voi ohjata langattomia kaiuttimia 

sekä musiikkiraitoja Music Unlimited -palvelusta ja nettiradioista. 

 

Langattomien kaiuttimien asentaminen on yksinkertaista käyttämällä kodin 

langatonta Wi-Fi-yhteyttä. Lataa Sonyn “NS Setup” -sovellus 

älypuhelimeen, tablettiin tai asenna kaiuttimien mukana tullut 

asennusohjelma PC:lle.  

 

Laaja-alainen 360 asteen äänentoisto 

Kompaktista koostaan huolimatta Sonyn langattomat kaiuttimet täyttävät 

huoneen huippuluokan äänenlaadulla.  

 

SA-NS310-mallin täyden äänialueen kaiutinjärjestelmä luo 360 asteen 

kirkkaan, laaja-alaisen äänen. SA-NS410 ja -mallit tarjoavat vielä 

täyteläisemmät soundit. Kummassakin kaiutinmallissa on neljä ulospäin 

suunnattua diskanttikaiutinta ja integroitu bassokaiutin voimakkaan ja 

https://music.sonyentertainmentnetwork.com/
https://music.sonyentertainmentnetwork.com/


 

   

syvemmän äänentoiston takaamiseksi. Musiikkiraidan jokainen sävel 

kuuluu yhtä kirkkaasti huoneen joka kolkassa.  

 

“Langaton kaiutinjärjestelmä tarjoaa musiikin ystäville valinnan vapautta ja 

joustavuutta.  Kodin jokaiseen huoneeseen ei välttämättä haluta asentaa 

täysimittaista äänentoistojärjestelmää, mutta musiikista halutaan nauttia 

kotona milloin ja missä vain. Sonyn langattomissa kaiuttimissa on 

ylivertainen äänenlaatu. Lisäksi tyylikkäästi muotoillut kaiuttimet ovat 

hyvännäköinen sisustuselementti”, sanoo tuotepäällikkö Andreas 

Ritterfeldt, Home Audio Video, Sony Nordic. 

 

Hinta- ja saatavuustiedot 

Sonyn uudet langattomat kaiuttimet ovat saatavilla syyskuusta 2012 

alkaen. Tuotteiden suositushinnat: 

 

SA-NS310 160 euroa 

SA-NS410 270 euroa 

SA-NS510  370 euroa  

 

SA-NS310, SA-NS410 ja SA-NS510 langattomat kaiuttimet 

SA-NS310 

Kompakti, tyylikäs langaton 

kaiutin, jossa AirPlay ja 360° 

ääni 

SA-NS410 

Elegantti, korkean 

suorituskyvyn langaton 

kaiutin, jossa AirPlay ja 360° 

ääni 

SA-NS510 

Kannettava, korkean 

suorituskyvyn langaton 

kaiutin, jossa AirPlay, 360° 

ääni ja ladattava akku 



 

   

 
 

Tuotekuvat ovat ladattavissa osoitteessa: http://www.sonynordicimages.net/home-audio 

 

Lisätietoja 

Andreas Ritterfeldt  

Nordic Product Manager  
Home Audio and Video  

Sony Nordic 

email: andreas.ritterfeldt@eu.sony.com 
 

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 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. 

 

 Toista musiikkia 

useista läheistä 

sisäänrakennetun Wi-

Fin avulla  

 Toista musiikkia 

AirPlayn kautta 

iPhonesta, iPodista tai 

iPadista 

 360° ääni ja laajan 

äänialan bassokaiutin 

 Toista samaa 

musiikkia useissa eri 

kaiuttimissa 

 Ainutlaatuinen 

muotoilu  

 

 Toista musiikkia 

useista lähteistä  

sisäänrakennetun Wi-

Fin avulla  

 Toista musiikkia 

AirPlayn kautta 

iPhonesta, iPodista tai 

iPadista 

 360° ääni, 4 

diskanttikaiutinta ja 

1bassokaiutin 

 Toista samaa musiikkia 

useissa eri kaiuttimissa 

 Elegantti muotoilu  

 

 Toista musiikkia 

useista lähteistä  

sisäänrakennetun 

Wi-Fin avulla  

 Toista musiikkia 

AirPlayn kautta 

iPhonesta, iPodista 

tai iPadista 

 360° ääni, 4 

diskanttikaiutinta ja 

1bassokaiutin 

 Toista samaa 

musiikkia useissa eri 

kaiuttimissa  

 Kannettava ja 

tasainen ja sileä 

muotoilu 

 Ladattava akku  

 

http://www.sonynordicimages.net/home-audio
mailto:andreas.ritterfeldt@eu.sony.com
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