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Sinun musiikkisi, kolme eri käyttötapaa 

 

Sonyn uudessa 3-in-1 Walkmanissa® musiikkisoitin, kuulokkeet ja 

kaiuttimet yhdistyvät tyylikkäästi 

 

 Kolme erilaista tapaa kuunnella, yksi tyylikäs muotoilu 

 Langaton kuuntelunautinto MP3-soittimella. 

 Kappaleita voi toistaa sisäänrakennetuilla kaiuttimilla 

 Älypuhelimeen tallennettuja kappaleita voi kuunnella tehokkailla 

kuulokkeilla.  

 

3-in-1 musiikkivallankumous  

Puistossa, kaupungilla tai skeittipuistossa: musiikkia voi kuunnella juuri siellä missä 

itse haluaa. Sonyn uudet Walkman WH Series -soittimet yhdistävät laadukkaat 

kaiuttimet, kuulokkeet ja musiikkisoittimen innovatiivisesti ja langattomasti. 

 

Kuulokkeet… 

Kuuntelipa musiikkia miten tahansa, soitin takaa Sonyn tunnetusti hyvän 

äänenlaadun. Uudet Walkman® NWZ-WH505 ja NWZ-WH303 -soittimet takaavat, 

että MP3-tiedostojen jokainen ääni on kuultavissa. Soittimen äänitiloja voi vaihtaa 

sen mukaan, mikä sopii musiikkiin parhaiten* - dynaaminen, tehostettu, basso, tai 

kirkkaat korkeat äänet. 

 

Kauttimet… 

Kun haluat kuunnella musiikkia, mutta silti kuulla mitä ympärillä tapahtuu, 3-in-1 

Walkmanin® voi ripustaa kaulaan ja aktivoida surround-kaiuttimet yhdellä 



 

kosketuksella. Yhdistelmä Sonyn omista xLOUD™ ja VPT -teknologioista takaa 

erinomaisen kuuntelukokemuksen myös kaiuttimilla. 

 

Walkman®... 

Musiikkia voi kuunnella koko päivän, sillä soittimen täyteen ladattu akku kestää 20 

tuntia ja sisäänrakennettu 16 GB:n muisti (WH505) on tarpeeksi suuri jopa 4 000 

kappaleelle.** Walkman® WH -soittimet voi myös kytkeä mukaviksi kuulokkeiksi: 

käyttämällä mukana tulevaa johtoa voi musiikkia tai radiota kuunnella suoraan 

älypuhelimesta tai tabletista. 

 

Walkman® WH Series on uusi tapa nauttia musiikista. Se yhdistää Sonyn vuosien 

kokemuksen ääni- ja kuulokeosaamisesta ja tarjoaa studiotasoista ääntä sekä 

kuuntelumukavuutta. 

 

Tekniset tiedot (englanniksi) 

 

NWZ-WH505 

 

NWZ-WH303 

 

 Store up to 4,000 tracks on the built-in 16GB 

music player** 

 Listen for up to 20 hours on one full charge; 1 hour 

from a quick 3 minute charge 

 Hear rich, powerful bass with a 40mm dome type 

headphone driver unit 

 Play music through built-in stereo surround sound 

speakers 

 Get detailed sound at any volume from closed, 

dynamic headphones with 1000mW input power, 

105db/mW sensitivity, 40Ω impedance and a wide 

sound range of 5–25,000Hz  

 Compatible with Mac and Windows 

 Play tracks in a wide range of formats, including 

MP3, WMA, AAC-LC, and Linear PCM  

 Available in black with an illuminated LED 

 Store up to 1,000 tracks on the built-in 4GB 

music player** 

 Listen for up to 20 hours on one full charge; 1 

hour from a quick 3 minute charge 

 Enjoy pure sound from a 30mm dome type 

headphone driver unit 

 Play music through built-in stereo surround 

sound speakers 

 Catch every beat from closed, dynamic 

headphones with 1000mW input power, 

107db/mW sensitivity, 30Ω impedance and a 

30–20,000Hz sensitivity 

 Compatible with Mac and Windows  

 Play tracks in a wide range of formats, 

including MP3, WMA, AAC-LC, and Linear PCM 

 Available in black or white with an illuminated 



 

Walkman® logo LED Walkman® logo  

 

 

*Äänen parannukset ja kaiutintoiminto toimivat vain silloin, kun kappale on ladattu soittimeen. 

** Arvioitu kappaleiden määrä, kun käytetään 128kbps MP3-musiikkitoistoa ja 4 minuuttia/kappale  
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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. 
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