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Sonyn IFA:ssa julkistamat uutuudet kootusti:  

Sony julkistaa uraauurtavia uutuustuotteita 

voimistaakseen kuluttajaelektroniikan kasvua 

 

Sony tuo asiakkailleen seuraavan sukupolven laitteita, kuten uuden Xperia™ 

Z1 -älypuhelimen, täysin uuden älypuhelimelle tarkoitettun Lens Style 

Camera -konseptin, uuden 4K Handycam -videokamera sekä VAIO® Fit 

multi-flip™ -tietokoneen. 

 

Sony on julkaissut tänään valikoiman uusia, valovoimaisia tuotteita, jotka innostavat 

kuluttajia pelaamaan, katselemaan, kuuntelemaan ja luomaan itse. 

 

Sonyn pääjohtaja Kazuo Hirai esitteli tuotteet kuluttajaelektroniikan vuosittaisilla 

IFA-messuilla Berliinissä sekä asetti yhtiön elektroniikkatoimialalle uuden 

virstapylvään toimialan elvytysohjelman alkaessa.  

 

Uusien tuotteiden joukosta erottautuu Sonyn uusi 

lippulaivaälypuhelin, Xperia Z1. Xperia Z1 -älypuhelin edustaa 

Sonyn uusinta mobiili- ja kuvantamisteknologiaa. Tyylikkäästi 

muotoiltuun puhelimeen kätkeytyy vailla vertaa oleva kamera, 

kameran uniikit sosiaalisen median sovellukset ja välitön pääsy 

loistaviin viihdekokemuksiin.  

 

"Xperia Z1 on ylpeydenaihe Sonylle. Tämä on ensimmäinen 

kerta, kun yhteen kauniisti muotoiltuun mobiilituotteeseen on 



pystytty integroimaan niin monta johtavaa teknologiaa ja viihdepalvelua”, Hirai 

sanoo. 

 

“Vain Sonylla on tarpeeksi syvä teknologiaosaaminen, kuluttajaelektroniikan 

kokemus ja jatkuva dialogi kuluttajien kanssa tämän tapaisen älypuhelimen 

tuomiseksi markkinoille.” 

 

 Lue täydellinen tiedote Sony Xperia Z1 -älypuhelimesta.  

 

Alla lista Sonyn IFA-messuilla Berliinissä julkaisemista tuotteista. Jokaisen 

tuote-esittelyn jälkeen on linkki, joka vie kyseisen tuotteen lanseeraustiedotteeseen: 

 

Cyber-shot™ QX10 ja QX100 

Cyber-shot™ QX10 ja QX100 luovat valokuvaamisen 

uuden tuotekonseptin – älypuhelimeen kytkettävä Lens 

Style Camera tekee puhelimesta täysverisen kameran. 

Lens Style Camera yhdistyy älypuhelimeen langattomasti 

Wi-Fi- tai yhden kosketuksen NFC-yhteydellä. Kameraa 

voi käyttää joko puhelimeen kiinnitettynä tai erillisenä 

kamerana, ja sillä voi tallentaa sekä stillkuvaa että 

HD-videokuvaa. 

 Lue koko tiedote. 

 

4K Handycam - FDR-AX1 

Sony on 4K-formaatin edelläkävijä ammattilaisten 

keskuudessa ja toi markkinoille ensimmäiset kuluttajille 

suunnatut 4K-televisiot. Nyt Sony julkaisee ensimmäisen 

kuluttajille suunnatun 4K-videokameran, jolla tärkeät 

muistot tallentuvat ennennäkemättömällä tarkkuudella. 

 Lue koko tiedote. 

 

 

 

 

 

ftp://ftp.discus-communications.dk/Sony/IFA_2013/Finland/
ftp://ftp.discus-communications.dk/Sony/IFA_2013/Finland/
ftp://ftp.discus-communications.dk/Sony/IFA_2013/Finland/


Music Video Recorder - HDR-MV 

Harjoitustilasta suoraan verkkoon – yleisö odottaa! HDR-MV1 

Music Video Recorder tallentaa Full HD -videota ja 

hi-fi-stereoääntä, ja tallenteen voi jakaa välittömästi. 

 Lue koko tiedote. 

 

Action Cam - HDR-AS30V 

Löydä sisäinen seikkailijasi Action Camin avulla. Ohut ja kaikkialle 

mukana kulkeva videokamera on varustettu Wi-Fi:llä, GPS:llä ja 

Live-View-kauko-ohjaimella. Tallenteiden jakaminen älypuhelimen 

kautta on helppoa Wi-Fi:n ja yhden kosketuksen NFC-yhteyden 

avulla. 

 Lue koko tiedote. 

 

VAIO® Fit multi-flip™ PC 15A/14A/13A/11A  

Ei enää kompromissejä! VAIO® Fit multi-flip™ 

muuntuu sulavasti kannettavasta tietokoneesta 

tabletiksi tai esitystilaan. Tässä innovatiivisessa 

kannettavassa yhdistyy tuotteliaisuus ja viihde. 

VAIO® Fit multi-flip™ kätkeää kauniin 

alumiinikuorensa sisään kaiken, mitä tehokkaalta 

multimediatietokoneelta voi toivoa. 

 Lue koko tiedote. 

 

VAIO Tap 11 

Enemmän kuin tietokone, enemmän kuin 

tabletti – päästä luovuus valloilleen uudella 

VAIO® Tap 11 -tietokoneella. Maailman ohuin 

Windows 8 tablettitietokone1 on uusi 

kumppanisi niin luentosalissa kuin 

olohuoneessa. 

 Lue koko tiedote. 

 

                                                 
1 Tilanne 4.9.2013 (ilman näppäimistöä) 
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Reader™ PRS-T3 -lukulaite integroidulla 

snap-suojakotelolla 

Sonyn uusi, vain 200 grammaa painava lukulaite on ohut ja 

kevyt sekä miellyttävä pidellä. Uudessa lukulaitteessa on 

integroitu snap-suojakotelo ja lukukokemus on entistäkin 

mukavampi. Nopealla kolmen minuutin latauksella voi lukea 

kokonaisen romaanin.  

 Lue koko tiedote. 

 

BRAVIA W85 LCD -televisio 

BRAVIA® W85 -televisiossa on TRILUMINOS Display 

-näyttö, sekä X-Reality PRO ja One-Touch Mirroring 

-toiminnot. Uusi 65-tuuman BRAVIA-televisio tarjoaa 

värivoimaa, tarkkuutta, ääntä ja tyyliä sekä helppoa 

yhdistettävyyttä. 

 Lue koko tiedote. 

 

Maailman ohuimmat kaiutinpalkit HT-ST7 ja HT-ST3 

Kaiutinpalkit yleistyvät kuluttajien vaatiessa televisiolta entistä laadukkaampaa ääntä 

ja lähes näkymättömiä ratkaisuja. Sony julkaisee kaksi uutta kaiutinpalkkia, ST3 ja 

ST7, jotka palvelevat kuluttajien erilaisia tarpeita saada eloa musiikkiin ja elokuviin. 

 Lue koko tiedote. 

 

Korkean resoluution ääntä 

Sony esittelee korkean resoluution 

ääniteknologian tuotteita, kuten HDD-soittimen, 

DAC-vahvistimen ja kannettavia soittimia kuten 

kuulokkeita ja Walkmanin. Nämä 

äänentoistolaitteet toistavat jokaisen 

yksityiskohdan jokaiselta äänitaajuudelta. 

Tuotteissa on myös uutta teknologiaa, joka palauttaa ne yksityiskohdat, jotka usein 

katoavat pakatuista musiikkitiedostoista. Tämän vuoksi jopa pakatut äänitiedostot 

voidaan toistaa parhaalla mahdollisimman laadukkaasti. 

ftp://ftp.discus-communications.dk/Sony/IFA_2013/Finland/
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 Lue koko tiedote. 

 

MDR-10- ja XBA-H -kuulokkeet 

Sony MDR-10- ja XBA-H -kuulokkeet toistavat ääntä kirkkaasti. 

Sony Musicin artistit The Script ja Hurts ovat tehneet yhteistyötä 

Sonyn asiantuntijoiden kanssa kuulokkeiden suunnittelussa. 

Upeasti muotoillut, kevyet ja hyvin istuvat MDR-10-kuulokkeet 

toistavat musiikkia ensiluokkaisesti. MDR-10RC-kuulokkeet ovat 

sen sijaan pienet ja taitettavat/ovat taitettavat ja mahtuvat 

pieneen tilaan. Bluetooth®-versiossa MDR-10RBT on myös yhden 

kosketuksen NFC-yhteys. 

 Lue koko tiedote. 

 

SHAKE-5 

Sony SHAKE-5:ssa on 2 400 watin verran 

biletehoa. Soitin luo klubitunnelman 

olohuoneeseen ja toistaa musiikin laadukkaasti 

kolmikanavaisista kaiuttimista, joissa on erilliset 

diskanttikaiuttimet, bassokaiuttimet ja subwoofer. 

Musiikin toistaminen tabletilta tai älypuhelimelta on 

helppoa yhden kosketuksen NFC-yhteydellä tai 

Bluetooth®-yhteydellä. 

 Lue koko tiedote. 

 

Boom Box - GTK-N1BT 

Tällä tehokkaalla Boom Box -soittimella ääni 

kuuluu ja basso tuntuu. Kuuntele musiikkia 

langattomasti älypuhelimesta tai tabletista 

käyttäen yhden kosketuksen NFC-yhteyttä tai 

Bluetooth®:ia. Lisäksi Android-laitteita voi 

käyttää soittimen kaukosäätimenä. 

 Lue koko tiedote. 
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Langattomat kaiuttimet - SRS-BTS50 

Ota musiikki mukaan ulos! Kevyt ja käytännöllinen soitin 

kulkee mukana kaikkialla oli kyse sitten laskettelu-, pyöräily- 

tai vaellusretkestä. Musiikin toistaminen älypuhelimesta tai 

tabletista on helppoa Bluetooth®- ja NFC-yhteyden kautta, 

ja voit nauttia laadukkaasta surround-äänesta paikassa kuin 

paikassa. 

 Lue koko tiedote. 

 

HMZ-T3W-silmikko 

Omistautunut pelaaja tai elokuvafanaatikko – sillä ei ole 

väliä, kun uusi HMZ-T3W-silmikko toistaa lempisisällön 

langattomasti erittäin isoina teräväpiirtokuvina. 

 Lue koko tiedote. 

 

Kotiteatteriprojektorit 

VPL-VW500ES (4K) 

VPL-HW55ES (3D) 

 Lue koko tiedote. 

 

CP-V3 Portable Charger 

Kätevä mukana kulkeva laturi on tarpeeksi tehokas 

lataakseen älypuhelimen hetkessä. Saatavissa kaikissa 

väreissä sopiakseen jokaiseen tyyliin. 

 Lue koko tiedote. 

 

WG-C20 Portable Wireless Server 

Henkilökohtaisia tiedostoja voi katsella ja jakaa 

langattomasti – helposti ja turvallisesti Sonyn 

uudella kannettavalla WG-C20 Wireless Server 

-tuotteella 

 Lue koko tiedote. 
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“Jokainen näistä vastalanseeratuista tuotteista kuvastaa Sonyn tuotelähtöistä 

uudistumista. Tuotteet vaikuttavat merkittävästi käyttäjän tapaan pelata, katsoa, 

kuunnella ja luoda itse.” kommentoi Hirai juuri lanseerattuja tuotteita. 

 

”Kuluttajat ovat toimintamme ydin, ja julkaisemiemme uraauurtavien ja 

mielenkiintoisten tuotteiden fokus on väistämättä kuluttajissa. Entistä 

korkealuokkaisemmat tuotteet ovat näyttöä siitä, mihin pystymme yhtenä Sonyna, 

One Sony. Sonylla on yksi tavoite ja jaettu intohimo innovaatioihin ja teknologiaan.”  

 

Lisätietoja:  
Lene Aagaard, PR communications Manager, Sony Nordic 
lene.aagaard@eu.sony.com / +45 43 55 72 92 
 
Tai (myös tuotenäytepyynnöt): 
Anna Virtanen, Viestintätoimisto Manifesto 
sony@manifesto.fi / 040 577 0978 
 
 
Sony on yksi maailman johtavista kuluttajatuotteiden valmistajista tarjoamalla kokonaisvaltaisen 

viihdekokemuksen elektroniikka-, puhelin-, musiikki- ja kuvateknologiatuotteilla sekä Sony Entertainment 

Network -palvelulla. Sony tunnetaan audiovisuaalisista tuotteistaan, jotka soveltuvat sekä kuluttajille että 

ammattilaisille, kuten BRAVIA™ LCD-teräväpiirtotelevisioista (HD), Cyber-shot -digitaalikameroista, 

Handycam® -videokameroista, “α” (Alpha) digitaalisista SLR-kameroista, Xperia™ -tableteista ja 

Walkman® MP3-soittimista sekä VAIO™ -tietokoneista ja ammattimaisista 3D HD -broadcasting-laitteista. 

 

Lisätietoja Sony Europesta osoitteessa: www.sony-europe.com. Lisätietoja Sony Corporationista 

osoitteessa: www.sony.net.  

 

“Sony”, “WALKMAN”, “VAIO”, “Cyber-shot”, “Handycam”, “α”, “BRAVIA” and “Xperia” ovat Sonyn 

rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut mainitut tavaramerkit on rekisteröity omille omistajilleen.  

mailto:lene.aagaard@eu.sony.com
mailto:anna.virtanen@manifesto.fi

