
 

Yhteenveto PlayStation Networkin palveluista: 

 PlayStation®Store (PS Store) 

 

Vuonna 2006 lanseerattu PS Store antaa käyttäjien etsiä ja ladata digitaalisia peli- ja videojulkaisuja ajasta ja paikasta 

riippumatta. Palvelu on saatavilla eri PlayStation-alustoille, kuten PlayStation®4 (PS4™), PlayStation®3 (PS3™) ja 

PlayStation®Vita (PS Vita).  PS Store palvelee myös jatkossa ensisijaisena ostospaikkana, josta käyttäjät voivat 

hankkia välittömästi uutta sisältöä PlayStation-konsoleille. 

 PlayStation®Plus (PS Plus) 

 

PS Plus -jäsenyys tarjoaa käyttäjille yksinoikeudella peliominaisuuksia ja -sisältöä, kuten mahdollisuuden 

verkkomoninpeliin ja ”Instant Game Collectionin”, joka tarjoaa kuukausittain jäsenien käyttöön suosittuja pelijulkaisuja 

ilman lisäkuluja. Pelikokoelmaan lisätään kuukausittain vähintään kuusi peliä, joista kaksi on saatavilla kullekin 

PlayStation-konsolialustalle (PS4, PS3 ja PS Vita) niin kauan kuin PS Plus -jäsenyys on voimassa. Vuosijäsenyyden 

hinta on 49,95 €, minkä aikana aktiiviset tilajaat voivat kartuttaa pelivalikoimaa jopa 72 pelillä. 2. tammikuuta 2015 

alkaen PlayStation Plus -jäsenyyden etuja hyödyntää jo yli 10,9 miljoonaa käyttäjää. 

 PlayStation™Video (PS Video) 

 



PS Video tarjoaa käyttäjille yli 200 000 elokuvaa ja TV-sarjaa PlayStation-alustoilla, Sonyn laitteilla ja tietokoneilla. PS 

Videon avulla käyttäjillä on välitön pääsy osto- ja vuokrauspalveluun, jonka laajasta valikoimasta löytyvät myös 

uusimmat elokuva- ja TV-julkaisut sekä yksinoikeussisältöä PlayStationille. Palvelu on saatavilla 11 eri maassa. PS 

Video korvaa jatkossa Sony Entertainment Networkin Video Unlimited -palvelun. 

 PlayStation™Music (PS Music) 

 

PS Music tuo musiikin kuuntelun ja Spotify-palvelun PlayStation®4 (PS4™) ja PlayStation®3 (PS3™) -konsoleille 

sekä Xperia-mobiililaitteille. Spotifyn kanssa solmitun kumppanuuden myötä käyttäjät voivat kytkeä keskenään sekä 

PSN- että Spotify-tilit ja tilata Spotify Premium -palveluita suoraan PSN:n kautta. Käyttäjille on tarjolla yli 30 

miljoonaa kappaletta ja 1,5 miljardia soittolistaa, minkä lisäksi PS4-käyttäjät voivat pelejä pelatessaan käyttää Spotifyta 

taustamusiikin soittamiseen. Palvelu on saatavilla 41 eri maassa, mukaan lukien Suomi. PS Musicin korvaama 

suoratoistopalvelu Music Unlimited sulkeutuu 29. maaliskuuta 2015. 

 PlayStation™Now (PS Now) 

 

Pilviteknologiaa hyödyntävä pelien suoratoistopalvelu PS Now mahdollistaa laajan PS3-pelivalikoiman pelaamisen 

verkkoon kytketyillä PlayStation-laitteilla, kuten PS4, PS3 ja PS Vita -konsoleilla sekä Sony TV- ja Blu-ray-laitteilla ja 

valikoiduilla Samsung Smart -televisioilla. Palvelu on toistaiseksi saatavilla Yhdysvalloissa ja Kanadassa.  


