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Lehdistötiedote  

1.4.2014 

 

Sonyn laajennettu korkean resoluution 

äänentoistomallisto tarjoaa musiikillista selkeyttä, 

josta olet aina unelmoinut. 

 

 STR-DN1050 ja STR-DN850 kotiteatterien 

AV-viritinvahvistimet 

 MAP-S1-äänentoistojärjestelmä 

 BDP-S7200 SA-CD/Blu-ray™ -soitin 

 

Sonyn korkean resoluution äänentoistomalliston tuoreimmat lisäykset vievät 

kuulijan puhtaampaan ja todellisempaan äänimaailmaan, joka päihittää 

CD-tasoisen äänen.  

 

MP3-tiedostoissa on karsittu alkuperäisen ääniraidan arvokkaita 

yksityiskohtia, kun taas korkean resoluution äänentoisto säilyttää 

merkittävästi enemmän materiaalia muuntoprosessissa analogisesta 

digitaaliseksi. Lopputuloksena on aidompi äänimaailma, joka on lähempänä 

sitä, jollaisena artistit ja heidän yleisönsä sen konserteissa kuulevat. 

 

STR-DN1050 ja STR-DN80 AV-viritinvahvistimet 

Kevään 2014 kaksi uutta runsailla ominaisuuksilla varustettua 

AV-viritinvahvistinta tarjoavat tinkimättömän korkean resoluution 

äänimaailman ja lukuisat verkkotoiminnot. Ensiluokkaisten komponenttien ja 

tarkoin viimeistellyn rakenteen ansiosta STR-DN1050 ja STR-DN850 

tuottavat runsaan yksityiskohtaisen äänimaailman, jollaista jokainen 

audioharrastaja arvostaa. 
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STR-DN1050- ja STR-DN850 -AV-viritinvahvistimien kautta kuunneltu 

musiikki kuulostaa sellaiselta, kuin se on tarkoitettu kuunneltavaksi – mukaan 

lukien DSD* ja 198KHz/24-bittiset (WAV/FLAC) tiedostot. Molemmat 

vahvistimet toistavat huippulaatuista korkean resoluution ääntä kotiverkon 

kautta, tai vaihtoehtoisesti älypuhelimesta tai USB-kovalevyltä. 

Sisäänrakennetut WiFi- ja Bluetooth®-yhteydet mahdollistavat helpon 

langattoman yhdistämisen mobiililaitteiden kanssa. Lisäksi molemmilla 

malleilla musiikin kuuntelu Xperia™- tai muusta NFC-yhteensopivasta 

Android-laitteesta toimii yhdellä kosketuksella. Laite on yhteensopiva myös 

Applen Airplayn kanssa.   

 

Lippulaivamalli STR-DN1050 vie kodin viihdekokemuksen uudelle tasolle. 

Luokkansa paras rakenne koostuu tukevasta rungosta, joka poistaa 

ei-toivotun värinän, sekä lasiepoksihartsisesta piirilevystä. Mukautetut 

komponentit käsittävät erityisen ison verkkomuuntajan sekä käsin valitut 

elektrolyyttikondensaattorit ja audio-grade -vastukset.  

 

Vahvistimen massiivinen 165W x 7.2-kanavainen ulostuloteho varustettuna 

huippulaajakaistaisella vahvistinpiireillä toistaa koko musiikkikokoelman 

säväyttävän selkeästi. Sisäänrakennettu 4K-skaalaus tuo lisää yksityiskohtia 

alhaisemmankin resoluution videolähteisiin. Tämä on erinomainen 

ominaisuus katsottaessa Blu-ray™-elokuvia tai muuta sisältöä 

4K-televisiosta. Zone 2 -jakelu mahdollistaa muun sisällön kuuntelun samaan 

aikaan muissa huoneissa. Vahvistimen intuitiivisen visuaalisen 

käyttöliittymän ansiosta asetusten säätäminen on helppoa yksinkertaistelulla 

uudella kaukosäätimellä sekä TV-ruudulta.  

 

Korkean resoluution viihteen maailmaan uppoutuminen on vaivatonta uuden 

selkeän kaukosäätimen avulla. Vaihtoehtoisesti laitetta on mahdollista hallita 

Sonyn ilmaisen SongPal-sovelluksen** (iOS6/Android 2.3.3 tai uudempi) 

avulla älypuhelimella ja käyttää suoratoistopalveluita, kuten Music 

Unlimitediä, Spotifyä ja Deezeriä. Koska vahvistin on rakennettu 

tunnistamaan nämä sisäänrakennetut sovellukset, käyttäjä voi nauttia 

puhtaasta ja tinkimättömästä äänimaailmasta, joka on laadultaan 
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huomattavasti parempi, kuin kuunneltaessa musiikkia pilvipalvelusta 

tietokoneen kautta tai älypuhelimesta. 

 

MAP-S1-äänentoistojärjestelmä  

Kaikki laitteet samassa paketissa! Kompaktin kokoisesta MAP-S1 

-äänentoistojärjestelmässä on tehokas 100W vahvistin, viritin ja CD-soitin 

virtaviivaisessa ja elegantissa yksikössä, joka mahtuu helposti vaikka 

kirjahyllyyn. Kokonaisuuteen tarvitsee vain lisätä kaiuttimet ja korkean 

resoluution äänielämys** on valmis nautittavaksi. 

 

Monipuolinen MAP-S1 toistaa korkean resoluution tallenteita, mutta myös 

MP3-tiedostoja ja muita audiomuotoja laajasta joukosta eri laitteita ja 

lähteitä. Sonyn S-master Audio Amplifier vähentää säröä ja melua, kun DSEE 

HX ylösskaalaa musiikin CD-laatua paremmaksi mukaan lukien pakatut 

tiedostot ja CD-levyt.  

 

Järjestelmän kautta voi toistaa musiikkia kotiverkosta tietokoneelta tai 

suoratoistopalveluista, kuten Spotifystä ja Music Unlimitedistä. Lisäksi 

laitteeseen voi kytkeä USB-kovalevyn tai liittää älypuhelimen kaapelilla, 

Bluetoothilla tai Apple Airplayn kautta. Ainoastaan yksi kosketus riittää 

luomaan yhteyden vaivattomasti NFC-yhteensopivan Xperia-älypuhelimen tai 

-tabletin kanssa. 

 

Ensiluokkaisen lopputuloksen saavuttamiseksi MAP-S1 

-äänentoistojärjestelmän voi liittää yhteen Sonyn uusien korkean resoluution 

SS-CS5 -kaiuttimien kanssa. Kaiuttimet on hienosäädetty tuottamaan paras 

mahdollinen lopputulos korkean resoluution äänilähteistä. Nämä 

audiofiili-tason hyllykaiuttimet ilmaisevat musiikkikokoelman herkimmätkin 

nyanssit. Kaiuttimien 13 cm sub-woofer sisältää MRC-kartiokaiuttimen (Mica 

Reinforced Cellural), joka on erittäin kevyt mutta riittävän jämäkkä 

minimoimaan ei-haluttua resonanssia ja vääristymiä. Ainutlaatuinen 

diskanttikaiutin toistaa lisää korkeita taajuuksia ennennäkemättömän selvästi 

ja todenmukaisesti.  

 

BDP-S7200 SA-CD/Blu-ray™ -soitin 
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Sonyn uudessa Blu-ray -soittimessa korkean resoluution 

äänentoisto-ominaisuudet yhdistyvät kattavaan listaan erityistoimintoja sekä 

Sonyn viritinvahvistinmallistoa mukailevaan tyylikkääseen muotoiluun. 

Mallisto, jonka lippulaiva on BDP-S7200, yhdistää vertaansa vailla olevan 

kuvan ja erinomaisen äänen, joko elokuvaa levyltä katsoessa tai 

verkkopalveluiden laajaa viihdetarjontaa käyttäessä. 

 

Nopeaa pääsyä verkkopalveluiden pariin täydentävät uudet jännittävät 

parannukset kuvan ja äänen laatuun. Kyseessä on Sonyn ensimmäinen 

Blu-ray -soitin, joka kykenee toistamaan sekä Super Audio CD- että korkean 

resoluution äänitiedostoja. Kun laittaa levyn soittimeen ja kuulee jokaisen 

nuotin aidoimmillaan, vaikutelma on hämmästyttävä. Vaikka kuuntelisi 

alhaisen resoluution internet-videoita tai MP3-kappaleita, Sonyn Digital Music 

Enhancer tuottaa luonnollisen korkean äänen palauttaen takaisin taajuudet, 

jotka ovat hävinneet tiukasti pakatuista tiedostoista. 

 

Jos katsoo Blu-ray -elokuvia BDP-S72000 -soittimella, 4K-ylösskaalaus 

mahdollistaa lempielokuvasi katselun neljä kertaa tarkempana 

4K-televisiossa kuin Full HD-televisiossa. Jopa internet-videoiden laatu 

paranee IP Content Noise Reducton Pro -ominaisuuden avulla, jota pyörittää 

nopea tuplaydinsuoritin, jonka ansiosta kuva terävämpi, rakenne on 

täyteläisempi ja äänensävyt ovat luonnollisemmat. 

 

Parannettu WiFi-liitettävyys auttaa suoratoistamaan videoita ja musiikkia 

luotettavammin oman verkon välityksellä. Online-viihteen maailma, josta on 

välitön pääsy elokuviin, musiikkiin, TV-sarjoihin ja muuhun, on saatavilla 

Sony Entertainment Networkin kautta. Sen kautta on mahdollista katsoa 

online-kanavia tai ladata viimeisimmät YouTube™-videot. Ruudun peilaus 

Miracast™-toiminnon avulla mahdollistaa kuvien, videoiden ja musiikin 

jakamisen ystävien kanssa suoraan älypuhelimesta, tabletista tai 

TV-ruudulta. 

 

Kevään 2014 korkean resoluution malliston suositushinnat ovat: 

 

BDP-S7200 300 euroa 
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STR-DN850 600 euroa 

STR-DN1050 750 euroa 

MAP-S1 950 euroa 

SS-CS5 250 euroa 

 

Sonyn uusi valikoima korkean resoluution audiotuotteita tulee myyntiin 

Suomessa toukokuussa 2014. 

 

Tärkeimmät tekniset tiedot malleittain (englanniksi): 

 

STR-DN1050 STR-DN850 

7 x 165W 

High-Resolution Audio Playback (192kHz/24bit 

WAV/AIFF/FLAC/ALAC/DSD) 

6 x HDMI In, 3 x HDMI Out 

4K Upscale / 4K Pass through 

2 x MHL 

USB for Walkman, iPod/iPhone and USB memory devices 

2 zones distribution  

Wi-Fi certified 

Airplay 

One-touch listening (Bluetooth/NFC) 

Sony Entertainment Network 

Spotify 

DEEZER 

Tunein Radio 

aptX for Bluetooth 

Intuitive graphic user interface 

SongPal app (iOS6/Android 2.3.3 or later) 

Simplified remote controller 

7 x 150W 

High-Resolution Audio Playback (192kHz/24bit 

WAV/AIFF/FLAC/ALAC/DSD) 

5 x HDMI In, 1 x HDMI Out 

4K Upscale / 4K Pass through 

1 x MHL 

USB for Walkman, iPod/iPhone and USB memory devices 

Wi-Fi certified 

Airplay 

One-touch listening (Bluetooth/NFC) 

Sony Entertainment Network 

Spotify 

DEEZER 

Tunein Radio 

aptX for Bluetooth 

Intuitive graphic user interface 

SongPal app (iOS6/Android 2.3.3 or later) 

Simplified remote controller 

 

MAP-S1 

Total 100W 

CD 
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FM/AM, DAB 

USB-DAC 

USB for Walkman, iPod/iPhone and USB memory devices 

Wi-Fi certified 

Airplay 

One-touch listening (Bluetooth/NFC) 

DLNA 

Sony Entertainment Network 

Spotify 

DEEZER 

Tunein Radio 

SongPal app (iOS6/Android 2.3.3 or later) 

DSEE HX 

aptX for Bluetooth 

High-Resolution Audio playback (192kHz/24bit 

WAV/AIFF/FLAC/ALAC/DSD) 

 

BDP-S7200 

4K Upscale 

Super Bit Mapping 

IP Noise Reduction Pro 

3D Playback 

High-Resolution Audio playback 

SA-CD Playback 

Digital Music Enhancer 

Screen Mirroring 

Wi-Fi certified 

DLNA 

Sony Entertainment Network 

Dual Core 

TV Side View App 

Wider Codec Support 

Super Quick Start 
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*DSDIFF 2.8 MHz ja DSF 2.8 MHZ, ainoastaan DN1050 

** Yhteensopiva SongPal-sovelluksen version 1.2 ja sitä uudempien 

kanssa. 
 
Tuotekuvia: 
https://www.sonynordicimages.net/high-resolution-audio  
 
Lisätietoja: 
Torbjörn Sjöving, Nordic Product Manager, Sony Nordic 
torbjorn.sjoving@eu.sony.com / +46 7 099 66 600  
 
Lene Aagaard, PR communications Manager, Sony Nordic 
lene.aagaard@eu.sony.com / +45 43 55 72 92 
 
Tai (myös tuotenäytepyynnöt): 
Jukka-Pekka Hares, Viestintätoimisto Manifesto 
sony@manifesto.fi / 050 371 5364 
 

 

 

Sony lyhyesti 
Sony on yksi maailman johtavista sekä kuluttajille että ammattilaisille suunnattujen audio-, video-, 
viestintä- ja tietotekniikkatuotteiden innovoijista. Sony on tunnettu sen audiovisuaalisista tuotteista kuten 
4K Ultra HD ja Full HD LED BRAVIA™ -televisioista, Cyber-shot™-digitaalikameroista, 

Handycam®-videokameroista, “α”-mallin (lausutaan Alpha) digitaalisista SLR-kameroista, 
Sony-tableteista ja Walkman®-MP3-soittimista sekä VAIO™-tietokoneista ja ammattilaisten 
broadcast-tuotantolaitteista. 
 
Lisätietoja Sony Europesta osoitteessa: www.sony-europe.com. Lisätietoja Sony Corporationista 
osoitteessa: www.sony.net.  
 
Sony, WALKMAN, VAIO, Cyber-shot, Handycam, α, Exmor, BRAVIA and XDCAM ovat Sony Corporationin 
rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat niiden yritysten omistamia joille kyseiset 
tavaramerkit ovat rekisteröity. 
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