
 

 

 

SONY COMPUTER ENTERTAINMENT EUROPEN UUSI 

PLAYSTATION®FLOW-LISÄLAITE LAAJENTAA PLAYSTATION®4 -

JÄRJESTELMÄN TARJOAMAA PELIELÄMYSTÄ 

PlayStation®Flow haastaa nykytekniikan viemällä videopelaamisen olohuoneista veden 

äärelle – ja veden allekin. 

 

1.4.2015 – Sony Computer Entertainment Europe (SCEE) on tänään julkistanut kehittävänsä 

pelaajien ylle puettavaa PlayStation®Flow (PS Flow) -lisävarustetta. Kyseessä on 

mullistava keksintö, jonka vedenpitävä liikkeentunnistustekniikka syventää PlayStation®4 

(PS4) -järjestelmän tarjoamaa pelikokemusta entisestään.  

PlayStation Wearable Entertainment Technology (PWET) -tiimin kehittämän PS Flow -

laitteiston avulla pelaajat voivat kirjaimellisesti sukeltaa keskelle PS4-pelien vedenalaisia 

tapahtumia myös tosielämässä. Näin pelielämys muuttuu entistä realistisemmaksi sellaisissa 

PS4-peleissä, joissa osa toiminnasta sijoittuu veden alle.  

PS Flow koostuu LCD-uimalaseista sekä neljästä lasien kanssa saumattomasti toimivasta 

liikkeentunnistimesta, jotka kiinnitetään pelaajan käsiin ja jalkoihin. Uimalaseihin rakennetut 

vedenpitävät korvanapit puolestaan vastaavat erittäin realistisen, vedenalaisen äänimaailman 

luomisesta. Laitteistoa käyttävät pelaajat voivat ohjata pelin vedenalaisia toimintoja vedestä 

käsin ja uida hahmonsa tavoin tosielämässä. 

Parhaan mahdollisen käyttömukavuuden takaamiseksi käyttäjät voivat hankkia PS Flow -

lisävarusteen lisäksi myös henkilökohtaisen PlayStation®Flow Body Dryer™ -

kuivausjärjestelmän, joka kuivaa käyttäjänsä pyyhettä tai hiustenkuivainta nopeammin. 

PS Flow tunnistaa pelaajan liikkeet sekä veden pinnalla että veden alla ja lähettää liiketiedot 

kotona odottavaan PS4-järjestelmään Remote Play -tekniikan avulla: 



 

 LCD-uimalasit lataavat pelitiedot PS4-järjestelmästä Bluetooth-yhteyden välityksellä. 

Pelitiedot tulevat näkyviin lasien näyttöön, kun pelaaja käynnistää lasit veden äärellä. 

 Pelaajan reisiin ja käsivarsiin mukavasti kiinnittyvät sensorit lukevat vartalon liikkeen 

synnyttämiä sähkömagneettisia aaltoja ja lähettävät tiedot reaaliajassa PS4-

järjestelmään. 

 PlayStation®Flow Body Dryer™ -kuivaustekniikka perustuu ionisaatioon, joka 

haihduttaa kosteuden pois pelaajan vartalon pinnalta muutamassa sekunnissa.. 

 

"Peliasuosastomme tavoitteena on laajentaa PlayStation-pelielämyksiä niin, että ne kattavat 

pelaajien arkielämän kaikki osa-alueet. Remote Play - ja Share Play -toimintojen sekä 

Project Morpheus -laitteiden onnistunut kehitystyö on saanut meidät vakuuttumaan siitä, että 

voimme syventää pelikokemusta aivan uudella tavalla", kertoo Ariel Inganarre, PlayStation 

Wearable Entertainment Technology Group -tiimin kehityspäällikkö. 

 

Hyppää suoraan syvään päähän ja koe aivan uusi PS4-pelimaailma PlayStation®Flow-

lisävarusteen avulla. Lisätietoja tuotteesta osoitteessa: http://bit.ly/1G3Mtyq. 

Kuvamateriaali  

Tuotekuvat ladattavissa osoitteessa: http://bit.ly/1MtnDvE. 

 

---ends--- 

 

 

About Sony Computer Entertainment Europe:  

Sony Computer Entertainment Europe (SCEE), based in London, is responsible for the distribution of PSP™ 

(PlayStation®Portable) handheld entertainment system, PlayStation®3 (PS3®) computer entertainment system, 

PlayStation®Vita (PS Vita) portable entertainment system, and PlayStation®Network software and hardware in 

109 territories across Europe, the Middle East, Africa and Oceania. SCEE has revolutionised home 

entertainment since they launched PlayStation® in 1994. PS2® further enhanced the PlayStation® legacy as the 

core of home networked entertainment. PSP® is a handheld entertainment system that allows users to enjoy on-

the-go games with high-quality full-motion video and high-fidelity stereo audio. PS3® is an advanced computer 

system, incorporating the powerful Cell Broadband Engine and RSX processors. PS Vita is an ultimate portable 

entertainment system that offers a revolutionary combination of rich gaming and social connectivity within a 

real world context. SCEE also delivers the PlayStation® experience to open operating systems through 

PlayStation®Mobile, a cross device platform. SCEE also develops, publishes, markets and distributes 

http://bit.ly/1G3Mtyq
http://bit.ly/1MtnDvE


 

entertainment software for these formats, and manages the third party licensing programs for the formats in 

these territories.  

 

More information about PlayStation products can be found at www.playstation.com.  

PlayStation, PS4, PS3, PS2 and PSP are registered trademarks or trademarks of Sony Computer Entertainment 

Inc. All other trademarks are property of their respective owners. 

 

 

 

 
 

 

 


