
 

   

 

 

 

 

 

 

Lehdistötiedote  

Sony 27.7.2012 

 

Sonylta maailman ensimmäinen 

kotiteatterivastaanotin sisäänrakennetulla  

Wi-fillä ja AirPlaylla 

 

Sonyn 7.2-kanavainen STR-DN1030 kotiteatterivastaanotin tuo 

kotiin elokuvateatterimaiset äänet ja langatonta vapautta  

 

 HD Digital Cinema Sound tuo kodin viihdekeskukseen korkeatasoisen ja 

todenmukaisen äänen – nauti musiikista kuin elokuvissa  

 Kuuntele musiikkia sisäänrakennettujen Airplayn ja Wi-fin kautta  

 Liitä joustavasti muihin HD-laitteisiin viidellä HDMI-liitännällä 

 

Sonyn 7.2-kanavainen STR-DN1030 AV-

vastaanotin tuo kodin viihdekeskukseen 

elokuvateatterin tuntua.  STR-DN1030 AV-

vastaanottimessa yhdistyy tyylikäs muotoilu ja 

huipputoiminnot. Sisäänrakennettu langaton 

liitettävyys, viisi HDMI-liitäntää, HD Digital 

Cinema Sound sekä Advanced Digital Cinema 

Auto Calibration (automaattikalibrointi) -toiminnot tuovat elokuvamusiikkiin 

tarkan, voimakkaan ja aidon äänen. Vastaanottimen teho on vaikuttavat 120 

wattia kanavaa kohden.  

 

“STR-DN1030 suunniteltiin, jotta elokuvien äänimaailma kuulostaisi juuri siltä, 

kuin ohjaaja on tarkoittanut. Tarkkojen ja todenmukaisten elokuvaäänien 

aikaansaamiseksi STR-DN1030 käyttää erityistä HD Digital Cinema Sound -

teknologiaa, jonka Sony Picturesin tiimi on luonut tutkimalla Hollwood-elokuvien 

ääntä. Sony Pictures on voittanut 12 Academy Awardsia Best Picture -

http://www.sony.fi/product/hcs-home-cinema-receiver/str-dn1030#/TechnicalSpecs


 

   

kategoriassa, joten he tietävät, miten elokuviin luodaan upea äänenlaatu”, kertoo 

tuotejohtaja Naoto Yoshioka, Home Audio Video, Sony Europe. 

 

STR-DN1030 on maailman ensimmäinen kotiteatterivastaanotin, jossa on 

sisäänrakennettu langaton liitettävyys. Vastaanottimen sisäänrakennetulla 

AirPlaylla voi kuunnella vaivattomasti musiikkia iPhonesta, iPodista tai iPadista. 

Sisäänrakennetun Wi-fin avulla voi toistaa musiikkia ja elokuvia tietokoneelta, 

tabletilta tai muista laitteista. Langattoman yhteyden avulla voi myös kuunnella 

Music Unlimited -palvelun yli 15 miljoona musiikkikappaletta tai tuhansia 

internetradiokanavia ympäri maailmaa.  

  

Elokuvamusiikki herää eloon 

Herkästä kuiskauksesta räjähdyksen jyrinään – STR-DN1030 herättää eloon 

jokaisen elokuvamusiikin vivahteen kristallinkirkkaalla, rikkaalla ja 

yksityiskohtaisella äänellä. Advanced Digital Cinema Auto Calibration  

-teknologian ansiosta vahvistin kalibroi täydellisen äänimaailman huoneeseen 

optimoimalla ympäröivät äänet kaiuttimien sijaintien perusteella. 

Kuuntelukokemusta voi tehostaa valitsemalla parhaimmat ääniasetukset juuri sen 

hetkiselle viihteelle, jonka akustiseen tunnelmaan haluaa virittäytyä – olipa se 

jatsiklubi, urheilukenttä tai klassisen musiikin konserttisali.  

 

Tyylikkäät ja yksinkertaiset säätimet sekä monipuoliset liitettävyysvaihtoehdot 

viimeistelevät vahvistimen elegantin muotoilun.  

Vastaanottimessa on viisi HDMI-tuloliitintä, yksi HDMI-lähtöliitäntä, USB 2.0 -

liitäntä sekä ensimmäistä kertaa Wi-Fi ja AirPlay. Sony Media Remote -

sovelluksen ansiosta älypuhelinta tai tablettia voi käyttää kaukosäätimenä. 

 

STR-DN1030 kotiteatterijärjestelmän AV-vahvistimen ominaisuudet 

 Aito elokuvaääni - HD Digital Cinema Sound ja Sound Optimiser -teknologiat tuovat autenttisen 
elokuvateatteriäänen, 7.2-kanavainen, teho 120 wattia/kanava (8 Ω, 1 kHz, THD 1%, 1ch driven)  

 Langaton liitettävyys – mediatiedostoja voi siirtää langattomasti iPhonesta, iPodista tai iPadista 
AirPlayn avulla tai soittaa musiikki ja nettiradioita sekä toista elokuvia tietokoneelta ja muista 
järjestelmistä sisäänrakennetulla Wi-Filla 

 Automaattinen äänen kalibrointi - Advanced Digital Cinema Auto Calibration -teknologia säätää 
automaattisesti järjestelmän äänet optimaalisiksi sen perusteella, miten kaiuttimet on aseteltu. 

 Runsaasti HD-liitäntöjä – viisi HDMI-liitäntää TV:lle, Blu-raylle™ tai DVD-soittimelle, digiboksille, 
PlayStationille® ja monille muille HD-laitteille. 

 
 

Hinta- ja saatavuustiedot 

Sonyn STR-DN1030 on saatavilla elokuussa 2012 ja tuotteen suositushinta on 670 

euroa.  

https://music.sonyentertainmentnetwork.com/


 

   

 

Tuotekuvat ovat ladattavissa osoitteessa:  

http://www.sonynordicimages.net/audio 

 

 

Lisätietoja: 

Andreas Ritterfeldt  

Nordic Product Manager  

Home Audio and Video  

Sony Nordic 

email: andreas.ritterfeldt@eu.sony.com 

 

Lisätietoja ja tuotenäytepyynnöt:  

Viestintätoimisto Manifesto  

Hanna Pätilä 

email: sony@manifesto.fi  

puh.: +358 400 998 133 

 

 

 

Sony on maailman johtava elektroniikka-, mobiili-, musiikki-, kuva-, peli- ja viihdeteknologiatuotteiden 

kehittäjä. Sony tunnetaan audiovisuaalisista tuotteistaan, kuten BRAVIA™-teräväpiirtotelevisioista, Cyber-shot™-

digikameroista, Handycam®-videokameroista, α (alpha) -digijärjestelmäkameroista, Sony Tableteista ja 

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

Lisätietoja Sony Europesta www.sony-europe.com ja lisätietoja Sony Corporationista www.sony.net.  

 

“Sony”, “WALKMAN”, “xLoud”, “SensMe”, “VAIO”, “Cyber-shot”, “Handycam”, “α”, “BRAVIA” ja “XDCAM” ovat 

Sonyn rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut mainitut tavaramerkit on rekisteröity omille omistajilleen. 
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