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EISA palkitsi Sonyn viidellä  

Vuoden paras tuote -palkinnolla 

 

 Euroopan vuoden 2012-2013 paras SLR-kamera: α SLT-A57 

 Euroopan vuoden 2012-2013 paras edistynyt kompakti 

digikamera: Cyber-shot DSC-RX100 

 Euroopan vuoden 2012-2013 paras matkakamera: Cyber-shot 

DSC-HX20V  

 Euroopan vuoden 2012-2013 paras 3D-televisio: BRAVIA 

KDL-55HX855  

 Euroopan vuoden 2012-2013 paras High End - 

kotiteatteriprojektori: VPL-VW1000ES 

 

European Imaging and Sound Association -järjestö (EISA) on jälleen palkinnut 

Sonyn tuotteita. 

 

EISA on Euroopan isoin multimediajärjestö, jonka jäseninä on 50 

erikoismediaa audio- ja mobiilimedioista video- ja valokuvausmedioihin 19 

Euroopan maasta. 

 

α SLT-A57 – Euroopan vuoden 2012-2013 paras SLR-kamera:  

Olitpa kuvaajana vasta aloittelija tai todellinen intoilija SLT-A57 -kamera 

tekee sinuun takuuvarmasti vaikutuksen. Laadukkaasti viimeistellyssä 

kamerassa yhdistyy korkea suorituskyky, edullinen hinta sekä tyylikäs 

käyttöliittymä. Translucent Mirror -teknologian avulla voit ottaa jopa 12 kuvaa 

sekunnissa. Kohdetta seuraava, jatkuva automaattitarkennus takaa sen, että 

jokainen kuva on tarkka, vaikka kohde liikkuisi tai jäisi hetkeksi jonkin muun 

kohteen peittoon. Uudella Auto Portrait Framing -toiminnolla kuvaat 

http://www.sony.fi/product/dsi-body-and-1-lens/slt-a57k
http://www.sony.fi/product/dsc-r-series/dsc-rx100
http://www.sony.fi/product/dsc-h-series/dsc-hx20v
http://www.sony.fi/product/dsc-h-series/dsc-hx20v
http://www.sony.fi/product/tv-139-55-lcd/kdl-55hx855
http://www.sony.fi/product/tv-139-55-lcd/kdl-55hx855
http://www.sony.fi/product/hcs-home-cinema-projectors/vpl-vw1000es
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henkilökuvia kuin ammattilainen. Toiminto tunnistaa kasvot ja rajaa 

automaattisesti kuvaan parhaiten sopivat mittasuhteet. 

 

Cyber-shot DSC-RX100 – Euroopan vuoden 2012-2013 paras 

edistynyt kompakti digikamera: 

Tarkat yksityiskohdat ja erinomainen kuvanlaatu yhdistyvät tässä 

pienikokoisessa ja kompaktissa kamerassa. Kameran 1.0 -tyypin Exmor 

CMOS -sensori ja 20.2 megapikselin resoluutio tuovat kameran askeleen 

lähemmäs DSLR-tekniikkaa. DSC-RX100 on ihanteellinen hämäräkuvaukseen 

ja nopeiden tilanteiden kuvaamiseen Vario Sonne Carl Zeiss -linssin F1.8 

maksimiaukon ja viimeisimmän BIONZ-prosessorin ansiosta. Lopputuloksena 

saat kauniita, laadukkaasti pakattuja kuvia sekä Full HD -videokuvaa. Tällä 

kompaktilla kameralla voit myös luoda ammattimaisia kuvia, joissa etualalla 

olevat kohteet näkyvät terävinä sumennettua taustaa vasten. 

 

Cyber-shot DSC-HX20V – Euroopan vuoden 2012-2013 paras 

matkakamera:  

Täydellinen matkakamera on helppo kantaa mukana, se on monikäyttöinen, 

ja siinä on korkea suorituskyky. Et siis joudu tinkimään kuvien laadusta 

matkallakaan. Cyber-shot DSC-HX20V -kameralla voit kuvata sekä läheltä 

että kaukaa: makrokuvatoiminnolla saat teräviä kuvia jopa yhden 

senttimetrin etäisyydeltä  ja 20x optisella zoomilla vangitset kauempanakin 

sijaitsevat kohteet. Hämärässä tai nopeasti liikkuvaa kohdetta kuvattaessa 

tehokas optinen kuvanvakaaja vaimentaa kuvakohinaa ja vähentää 

epätarkkuutta. Sisäänrakennetulla GPS-toiminnolla ja kompassilla kuvien 

sijaintitiedot tallentuvat, ja matkan jälkeen voit sijoittaa kuvauspaikat 

sähköiselle kartalle.  

 

BRAVIA KDL-55HX855 – Euroopan vuoden 2012-2013 paras 

3D-televisio:  

Sony Bravia KDL-55HX855 -televisio on varustettu X-Reality Pro 

-teknologialla, joka korostaa kuvan yksityiskohtia, tuo katseluelämyksen 

lähemmäs HD-laatua, ja selkeyttää 2D- ja 3D-kuvia. Sony Entertainment 

Network -palvelu tekee yhteydenpidon helpoksi, sillä televisiosta on suora 

pääsy internetiin, ja Twitter®, Facebook® ja Skype -sovellukset on asennettu 

jo etukäteen. Palvelun kautta voi myös katsella teräväpiirtoelokuvia ja 
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kuunnella musiikkia. Kokonaisuuden kruunaa jalustan ja ohuen näytön 

tyylikäs muotoilu. 

 

VPL-VW1000ES – Euroopan vuoden 2012-2013 paras High End 

-segmentin kotiteatteriprojektori:  

Sonyn VPL-VW1000ES -projektori on maailman ensimmäinen 

kotiteatteriprojektori, joka toistaa upeita 4K-kuvia. Kuvissa on neljä kertaa 

tarkempi resoluutio kuin Full HD -kuvissa, joten koet todelliseen visuaalisen 

elämyksen. Projektorin edistyneiden teknologioiden ansiosta saat yhtä 

mieleenpainuvan ja katselukokemuksen kuin elokuvissa. VPL-VW1000ES 4K 

-projektori luo uudet kriteerit hyvälle kotiteatterikokemukselle ja laadukkaille 

projektoreille. 

 

 

EISA-tuomariston kommentit: 
 

α SLT-A57: European SLR Camera of the 

year 2012-2013 

Tuomariston kommentit:  

”Sony α SLT-A57 on 16 megapikselin 

kiinteäpeilinen kamera, jonka ominaisuudet 

ovat vaikuttavia, etenkin tässä hintaluokassa. Kiinteän peilin etuja on 

hyödynnetty nyt perustason kamerassa. Tuloksena ovat nopea 

automaattitarkennus videokuvauksessa, 12 kuvaa sekunnissa -kuvausnopeus 

sekä Sonyn lyömätön laadukkaan kennon ja prosessorin yhdistelmä. Sony α 

SLT-A57 on erinomainen väline valokuvauksen aktiiviharrastajalle. Se on 

hyvä ponnahdusalusta, jonka voimalla on helppo kehittyä edelleen. Kameran 

ominaisuudet, kuten uusi automaattinen muotokuvan sommittelutoiminto, 

tekevät siitä paitsi aloittelijalle, myös kokeneelle kuvaajalle 

käyttäjäystävällisen. Sonyn kuvanlaatu on tässäkin kameraluokassa erittäin 

hyvä, ja SLT-A57 pärjää vaivatta vertailussa paljon kalliimpien kameroiden 

kanssa.” 
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Cyber-shot DSC-RX100: European 

Advanced Compact Camera of the year 

2012-2013 

Tuomariston kommentit:  

”Sonyn Cyber-shot DSC-RX100 on 

korkeatasoinen ja tukevarakenteinen kompaktikamera. Se on suunniteltu 

aktiiviharrastajien käyttöön. Sen luokassaan poikkeuksellisen suuri yhden 

tuuman CMOS-kenno ja tarkka 28-100 mm f/1.8-4.9 Carl Zeiss -objektiivi 

takaavat erittäin hyvän kuvanlaadun vähäisessäkin valossa. RX100 tarjoaa 

kuvien jpeg-tallennusmuodon lisäksi myös mahdollisuuden 

raw-tallennukseen. Tämä antaa aktiivikuvaajille lisää kuvien 

säätömahdollisuuksia ja laatua. EISA-lehtien testeissä 1,2 miljoonan 

kuvapisteen 3”:n näyttö on todettu erinomaiseksi.” 

 

Cyber-shot DSC-HX20/HX20V: European 

Travel camera of the year 2012-2013 

Tuomariston kommentit:  

“Sony Cyber-shot DSC-HX20V 

-kompaktikamera on kiinnostava kokonaisuus, 

jossa on 20x zoom-objektiivi. Se polttovälialue kattaa 25–500 mm:n alueen, 

ja 18,2 megapikselin kenno tuottaa oikein valotettuja kuvia, jotka voidaan 

tulostaa kooltaan hyvinkin suurina. Kamera mahdollistaa hyvien 

säätömahdollisuuksiensa vuoksi (suurin kuvausnopeus 10 kuvaa sekunnissa 

sekä laaja ISO-herkkyysalue) liikkuvien kohteiden kuvaamisen erilaisissa 

valaistusolosuhteissa. Taustan sumentaminen sekä erilaiset taidesuodattimet 

voidaan hyödyntää luovasti missä kuvaustapahtumassa tai 

teräväpiirtovideoinnissa tahansa.” 

 

BRAVIA KDL-55HX855: European 3D TV of 

the year 2012-2013  

Tuomariston kommentit: 

”Sony BRAVIA KDL-55HX855 on tämän hetken 

paras televisio 3D-elokuvien ystäville. 

Kuvapaneelin virkistystaajuus on korkea, tv kykenee pitämään kahden 

kanavan kuvasignaalit erillään, jolloin ne eivät vaikuta toisiinsa. Sonyn 

Cinema-kuvatila varmistaa, että värintoisto on tehdasasetuksillakin 
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kohdallaan, ja musta toistuu erittäin tummana paikallisesti kuvan mukaan 

säätyvän taustavalaistuksen ansiosta. Sonyn omaperäinen ja tyylikäs viisto 

tukijalka täydentää sekä 2D- että 3D-katselunautinnon.” 

 

VPL-VW1000ES: European HT High-end of 

the year 2012-2013 

Tuomariston kommentit: 

”Sony VPL-VW1000ES täyttää vaativimpien 

kotiteatteriharrastajien odotukset oikeasta 

4K-projektorista. Maailman ensimmäinen kotiteatteriin tarkoitettu 

4K-projektori tarjoaa täyden 4096x2160 pikselin tarkkuuden ja perustuu 

Sonyn elokuvateattereissa käytettyyn tekniikkaan. Laitteen sydämenä 

toimivat kolme uutta SXRD-paneelia, jotka tuottavat luvatun 1 000 000:1 

dynaamisen kontrastisuhteen läpi erikoisvalmisteisen 2,1-kertaisen 

zoom-linssin. Tarkka projektori täyttää sille asetetut vaatimukset 

poikkeuksellisen laadukkaan skaalaimen suhteen, jonka avulla Full HD 

-materiaali piirtyy 4K-muodossa saumattoman upeasti. Suosikkielokuvat 

eivät ole koskaan näyttäneet yhtä eläviltä, tarkoilta ja realistisilta ¬- 

tulevaisuuden projektori on täällä jo tänään.”  

 
 

Tuotekuvia on ladattavissa osoitteessa: 
http://www.sonynordicimages.net/  

 

Lisätietoja: 
press@eu.sony.com  

 

Lisätietoja ja tuotenäytepyynnöt:  
Jonna Varhama 

Viestintätoimisto Manifesto  

P. 050 543 2926 
Sähköposti: sony@manifesto.fi  

 

 
Sony on yksi maailman johtavista elektroniikka-, mobiili-, musiikki-, kuva-, peli- ja 

viihdeteknologiatuotteiden kehittäjistä. 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 tavarame 

rkkejä. Muut mainitut tavaramerkit on rekisteröity omille omistajilleen.  

http://www.sonynordicimages.net/
mailto:press@eu.sony.com
mailto:sony@manifesto.fi
http://www.sony-europe.com/
http://www.sony.net/
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