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Lehdistötiedote  

Julkaisuvapaa 12.9.2012 klo 7.00 

  

Täysi kuvakoko. Kämmenen kokoinen. 

Sony Cyber-shot™ DSC-RX1 on maailman ensimmäinen1 

kompaktikamera, jossa on 35 mm:n täyden kuvakoon ja 24,3 

tehollisen megapikselin kuvakenno 

 

 Täyden kuvakoon laatua kompaktissa kamerassa, joka on 

huomattavasti pienempi ja kevyempi kuin yksikään vastaavalla 

kennolla varustettu digitaalinen järjestelmäkamera 

 Virheettömiä, laadukkaasti pakattuja valokuvia ja teräväpiirtovideota 

24,3 tehollisen megapikselin Exmor™ CMOS -kuvakennolla 

 Carl Zeiss Sonnar T* 35 mm F2 objektiivi, jossa makrokuvaus 20 cm:n 

tarkennusetäisyydellä 

 Erittäin laaja herkkyysalue ISO 100–25 600 

 Intuitiiviset manuaalisäädöt aukolle ja tarkennukselle 

 Uusi monikäyttöinen lisävarusteistukka esimerkiksi lisäsalamalle 

sekä sähköiselle ja optiselle etsimelle 

 

Ainutlaatuinen, kämmenen kokoinen ja 

vain 482 grammaa painava Sony 

Cyber-shotTM DSC-RX1 on varustettu 35 

mm:n täyden kuvakoon kennolla ja 

kiinteällä F2-valovoimaisella 

35-millisellä objektiivilla. DSC-RX1 on 

loistava yleiskamera, joka sopii 

esimerkiksi matka-, kaupunki- ja 

muotokuvaukseen.  

 

Täyden kuvakoon järjestelmäkameroita merkittävästi pienempi ja kevyempi 

Cyber-shotTM RX1 tarjoaa korkean kuvanlaadun, jollaiseen on aiemmin totuttu vain 

ammattilaisten DSLR-kameroilla. Objektiivin ja rungon yhtenäinen muotoilu takaa 
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saumattoman ja veitsenterävän yhteistyön objektiivin ja kuvakennon välillä, minkä 

ansiosta kuvat ovat erittäin korkealaatuisia. Kattavat manuaaliset asetukset 

mahdollistavat valokuvausharrastajan toteuttaa luovat visionsa tinkimättä pienestä 

koosta tai käyttömukavuudesta. 

 

Sony Cyber-shot DSC-RX1 on maailman ensimmäisen1 digikompaktikamera, joka on 

varustettu 35 mm:n eli niin sanotun täyden kuvakoon Exmor CMOS -kuvakennolla. 

24,3 tehollisen megapikselin resoluutiolla RX1:n kuvakenno on yli kaksi kertaa 

tarkempi kuin APS-C-kenno, jota käytetään yleisesti DSLR-kameroissa. Suuri 

kuvakenno mahdollistaa kuvien hienoimmat yksityiskohdat äärimmäisellä 

tarkkuudella, syvillä väreillä ja vakuuttavalla dynaamisella alueella. 

 

Iso kennokoko mahdollistaa myös erityisen laajan herkkyysalueen ISO 100:sta aina 

ISO 25 600 saakka. Ääriolosuhteissa ISO-herkkyyttä voi laskea jopa arvoon ISO 50. 

Toisaalta kameralla voi Multi Frame Noise Reduction -toimintoa käyttäen kuvata jopa 

ISO 102 400 -herkkyydellä. Toiminnon avulla Cyber-shot™ RX1 pystyy käsivaralla ja 

ilman salamaa tallentamaan luonnollisen ja kohinattoman kuvan lähes pimeässä.  

 

Täyden kuvakoon kennoa täydentää nopea ja valovoimainen, 35 mm:n kiinteän 

polttovälin Carl Zeiss Sonnar T* -objektiivi. Polttoväli sopii täydellisesti erityisesti 

muoto- ja katukuviin, mutta myös jokapäiväiseen peruskuvaamiseen. Objektiivin 

saksankielestä johdettu Sonnar-nimi viittaa ainutlaatuiseen valovoimaisuuteen 

(Sonne tarkoittaa aurinkoa). Uudentyyppinen huipputason objektiivi perustuu 

Advanced Aspherical (AA) -lasiteknologiaan, joka mahdollistaa kameran erittäin 

pienet ulkomitat tinkimättä optisesta suorituskyvystä.  
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Objektiivin suuri F2-aukko ja pyöreä 9-lehtinen himmennin mahdollistavat kuvien 

kauniin taustasumennuksen (niin sanottu bokeh-efekti), joka ominaisuus liitetään 

yleensä ammattivalokuvaajien käyttämiin erillislinsseihin. Makrotilassa objektiivi 

tarkentuu 20 cm:n etäisyyteen, jolloin Cyber-shot™ RX1 -kamera tallentaa lähikuvia 

hyvinkin pienistä kohteista. 

 

Exmor CMOS -kuvakennon signaali kulkee BIONZ-kuvaprosessoriin, joka 

mahdollistaa korkealaatuisen sarjakuvauksen jopa viiden ruudun sekuntinopeudella. 

Kuvaprosessori tallentaa kuvatiedoston 14-bittisenä RAW-tiedostona, mikä 

mahdollistaa kuvan ammattimaisen ja monipuolisen jälkikäsittelyn. 

 

Kameran pienestä koosta huolimatta kuvaajalla on käytössään lähes loputtomasti 

keinoja luovaan valokuvaukseen. Cyber-shot™ RX1 on varustettu kaikilla samoilla 

manuaalitoiminnoilla kuin digitaaliset järjestelmäkamerat. 

 

Objektiivin tarkennusta ja himmentimen aukkoa voi säätää kätevästi omilla 

objektiivin ympärille sijoitetuilla säätörenkailla. Siirtyminen tarkennustilasta toiseen 

käy vilauksessa kameran edessä olevalla valitsimella. Kuvaustilan ja 

valotuskorjauksen valintakiekot löytyvät kameran päältä, ja myös 

automaattivalotuksen lukitsin on ergonomisesti kosketusetäisyydellä. 

 

Quick Navi -tila mahdollistaa kameran nopean ja vaivattoman säätämisen 

kuvausvalmiuteen. Toiminto on erityisen näppärä erillistä etsintä käytettäessä. 

Kamerassa on myös Memory Recall (MR) -muistitoiminto, johon voi ladata kolme 

etukäteen määriteltyä asetusyhdistelmää. 

 

Muita uudistettuja toimintoja ovat esimerkiksi MF Assist -toiminto, joka suurentaa 

tietyn osan kuvasta tarkennuksen hienosäätämiseksi. Ammattimainen 

peaking-toiminto puolestaan korostaa kuvan teräviksi tarkennetut alueet. Lisää 

tarkkuutta manuaalitarkennukseen saa ottamalla käyttöön sähköisen FDA-EV1MK 

-etsimen (lisävaruste). 

 

Pixel Super Resolution -teknologia mahdollistaa kuvakoon suurentamisen 

vähentämättä kuvan pikselimäärää. Teknologia säilyttää kuvan korkean laadun 

paremmin kuin digitaalinen zoomi. Smart Teleconverter -toiminto puolestaan 

suurentaa rajatun alueen kuvakennosta, mikä luo 1,4- tai 2-kertaisen suurennoksen 
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kuvasta. Täyden kuvakoon tuoman suuren pikselimäärän ansiosta jopa zoomatut ja 

rajatut valokuvat säilyttävät tarkat yksityiskohdat, vaikka kuvat suurennettaisiin 

isoiksi julisteiksi. 

 

Virheettömien valokuvien lisäksi Sony Cyber-shotTM DSC-RX1 tallentaa 

korkealaatuista teräväpiirtovideota joko 50/60p- tai 25/24p-ruutunopeudella. 

24p-tallennus mahdollistaa aidosti elokuvamainen kuvaamisen. Kameralla on myös 

helppoa kuvata kauniin tunnelmallisia videoita hämärässä valaistuksessa, esimerkiksi 

illan pimetessä. RX1-kameran monipuoliset kuvaustilat tuovat kuvaajalle luovaa 

joustavuutta myös videokuvauksessa. 

 

Taiteellisesti kunnianhimoiset valokuvaajat voivat hienosäätää kuvia kolmellatoista 

Creative Styles -laajennuksella sekä runsaalla valikoimalla inspiroivia Picture Effect 

-kuvankäsittelyvaihtoehtoja. 

 

Lisää ammattimaisia mahdollisuuksia antavat Auto HDR- ja D-Range Optimiser 

-kuvaustilat sekä eri asetuksia haarukoivat kuvasarjat (valotus, dynamiikka tai 

valkotasapaino). RX1-kamerassa on myös digitaalinen mittari, joka osoittaa kameran 

kallistuksen ja keinunnan LCD-näytöllä tarkasti vaakasuorien kuvien 

aikaansaamiseksi.  

 

Kuvausmahdollisuuksia sekä valokuville että videoille on laajennettu kameran Multi 

Interface Shoe3 -lisävarusteistukalla, joka tukee lisävarusteiden kasvavaa valikoimaa. 

Varusteisiin kuuluva muun muassa tehokas salama, elektroninen ja optinen etsin 

sekä erillinen LCD-näyttö. Saatavana on lisäksi laadukas suojakotelo, linssinsuojus ja 

sormituki varmaa ja mukava kuvausotteen saamiseksi. 

 

Lisätietoja Sonyn Cyber-shot™ RX1 -kameralle suunnitelluista lisävarusteista löytyy 

osoitteesta: http://www.sony.fi/hub/cyber-shot-digikamera/lisaevarusteet  

 

Cyber-shot™ RX1-digikameraan on valmiiksi asennettu PlayMemories Home (Lite 

Edition) -sovellus, joka mahdollistaa kuvien helpon siirtämisen tietokoneelle 

muokkausta ja tulostamista varten. Ilmaiseksi ladattavan PlayMemories Home 

-sovelluksen laajemmalla versiolla voit lisäksi editoida videoita ja polttaa kuvia 

levylle. 

 

http://www.sony.fi/hub/cyber-shot-digikamera/lisaevarusteet
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Myös ilmaiseksi ladattavissa oleva PlayMemories Studio -sovelluksella on mahdollista 

editoida kuvia ja videoita pelityylisiksi PlayStation®3-pelikonsolilla. Kuvia voi myös 

jakaa helposti PlayMemories Online -pilvipalvelun kautta. Tämä Sonyn palvelu 

helpottaa kuvien lataamista ja näyttämistä missä ja milloin vaan.  

 

Uusi Sony Cyber-shot™ DSC-RX1 täyden kuvakoon digikompaktikamera on 

saatavissa Suomessa joulukuussa 2012. Kameran suositushinta on noin 3 200 euroa. 

 

1 Kompaktien digikameroiden joukossa. Sonyn tutkimuksen mukaan (12.9.2012). 

2 Kuvan dynamiikka laskee hieman alle ISO 100 –herkkyydellä. 

 3 Cyber-shot™ RX1-digikamera on varusteltu Sonyn uudella Multi Interface Shoe –lisävarusteistukalla, 

joka sovittaa salamalaitteen ja mikrofonin kaltaisia lisävarusteita kameran toimintaan ja myös syöttää niille 

käyttövirran. Istukka on yhteensopiva sonyn kaikkien ISO 518 –standardin mukaisten lisävarusteiden 

kanssa. Istukka kehitettiin kaikkiin Sonyn kuvaustuotteisiin, kuten digikameroihin, videokameroihin ja 

järjestelmäkameroihin. 

 

Tärkeimmät tekniset tiedot  

 

Malli DSC-RX1 

Kuvakenno 

35 mm koon (35,8 mm × 23,9 mm) Exmor CMOS -kuvakenno, kuvasuhde 3:2  

Noin 24,3 tehollista megapikseliä 

Noin 24,7 megapikseliä 

Objektiivi 

Carl Zeiss Sonnar T*, 8 linssielementtiä seitsemässä ryhmässä (kolme 

asfääristä linssiä, sisältäen AA-tyypin linssit); suurin aukko F2; kiinteä 

polttoväli = 35 mm (kuvasuhde valokuvissa 3:2) 

Zoom 
Clear Image Zoom (valokuvat): 2x 

Sähköinen zoom (valokuvat): 24 Mp n. 4x / 10 Mp n. 6,1x / 4,6 Mp n. 9.1x 

Näyttö 7,5 cm (3”) (4:3) / 1 229 000 pikseliä / Xtra Fine / TFT LCD 

Kuvanvakaaja Sähköinen (videokuvauksessa)  

Tarkennustyyppi Automaattitarkennus kontrastitunnistimella 

Tarkennustilat 
Yksittäinen AF (AF-S) / jatkuva AF (AF-C) / suora manuaalitarkennus (DMF) / 

manuaalitarkennus (MF) 

Tarkennusalue 
Monipiste AF (25 pistettä) / keskustapainotteinen AF / valinnainen alue / 

valinnainen, kohdetta seuraava / valinnainen, kasvoja seuraava 

Valonmittaus Monialue / keskustapainotteinen / piste  
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Valkotasapainon 

vaihtoehdot 

Auto/Daylight/Shade/Cloudy/Incandescent/Fluor (Warm White)/Fluor (Cool 

White)/Fluor (Day White)/Fluor (Daylight)/Flash/C. Temp./C.Filter/Custom  

Suljinnopeus Auto-tilassa (30-1/2000) / Aperture Priority -tilassa (30-1/2000) / Shutter 

Priority –tilassa (30-1/2000) / Manual-tilassa (Bulb, 30-1/2000) 

ISO-herkkyys 

(valokuvat) 

ISO 100-25600 (1/3 EV portain, laajennettavissa ISO 50/64/80 asti) 

Auto: ISO 100-25600, ylin ja alin raja määriteltävisssä 

Multi Frame NR: Auto (ISO 100-25600, ylin ja alin raja määriteltävisssä), 

100-102400 (1 EV portain) 

Jatkuva sarjakuvaus 
Suljinnopeuden esivalinnalla: noin 5 kuvaa sekunnissa 

Jatkuvana: 2,5 kuvaa sekunnissa (AF-S) 

 Creative Style, Quality (RAW/RAW&JPEG/Extra fine/Fine/Standard), Long 

Exposure NR (On/Off), High ISO NR (Normal/Low/off), Multi Frame NR 

Valokuvaustilat 

Program Auto, Aperture Priority, Shutter Priority, Manual, Memory Recall (MR) 

-muistitoiminto 1 / 2 / 3, Movie, Sweep shooting, Scene Selection, Intelligent 

Auto 

Luovat kuvaustilat 
Standard, Vivid, Neutral, Clear, Deep, Light, Portrait, Landscape, Sunset, 

Night Scene, Autumn Leaves, Black & White, Sepia 

Kuvatehoste-

vaihtoehdot 

Toy Camera, Pop Colour, Posterisation, Retro Photo, Soft High-key, Partial 

Colour, High Contrast Monochrome, Soft Focus, HDR Painting, Rich-tone 

Monochrome, Miniature, Watercolour, Illustration 

Salama 
GN6 (metreissä ISO 100 -asetuksella);  

Salamatilat: Auto/Fill-flash/Slow Sync/Rear Sync/Off/Wireless 

Muut valokuvaus- 

toiminnot 

Smart Teleconverter (n. 1.4x / 2x), Face Detection, Face Registration, Smile 

Shutter, Quick Navi, Grid Line, Digital Level Gauge, Exposure Bracketing, 

White Balance Bracketing, DRO Bracketing, Flash Bracketing, Peaking, MF 

Assist, Auto Portrait Framing 

Tallennusmuoto 
Still-kuvat: JPEG, RAW (Sony ARW 2.3 -tiedosto) 

Video: AVCHD Ver.2.0, MP4 

Pikselimäärä 

(still-kuvien koko) 

[3:2] L: 24M (6000 x 4000) / M: 10M (3936 x 2624) / S: 4.6M (2640 x1760) 

[16:9] L: 20M (6000 x 3376) / M: 8.7M (3936 x 2216) / S: 3.9M (2640 x 1488) 

[Sweep Panorama] Standard (3872 x 2160/8192 x 1856) / Wide (5536 x 

2160/12416 x 1856) 

Videotallennus 

PAL: 

  AVCHD: 28M PS (1920x1080, 50p) / 24M FX (1920x1080, 50i) / 17M FH 

(1920x1080, 50i), 24M FX (1920x1080, 25p) / 17M FH (1920x1080, 25p) 

  MP4: 12M (1440x1080, 25p) / 3M (VGA 640x480, 25p) 
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NTSC : 

  AVCHD: 28M PS (1920x1080, 60p) / 24M FX (1920x1080, 60i) / 17M FH 

(1920x1080, 60i), 24M FX (1920x1080, 24p) / 17M FH (1920x1080, 24p) 

  MP4: 12M (1440x1080, 30p) / 3M (VGA 640x480, 30p) 

Akun kesto 

[Still-kuvat] N. 220 kuvaa / n. 110 min. (LCD-näytön kirkkaus: maksimi), n. 

270 kuvaa / n. 135 min. (LCD-näytön kirkkaus: vakio) – CIPA-standardin 

mukainen 

[Video] N. 30 min. (todellinen käyttö) / N. 60 min. (jatkuva videotallennus) 

- Jatkuva videokuvaus tehdasasetuksin. Videotiedoston koko on rajoitettu 

noin kahteen gigatavuun (MP4). 

Mitat (LxKxS) Noin 113,3 x 65,4 x 69,6 mm 

Paino 
Noin 453 g (pelkkä runko) 

Noin 482 g (akulla ja Memory Stick Duo -muistikortilla) 

Mukana tulevat 

lisävarusteet 

Akku NP-BX1, verkkolaite AC-UD11, Micro USB -johto, olkahihna, 

linssinsuojus, lisävarusteistukan suojus, käyttöopas 

 

 
Tuotekuvia on ladattavissa osoitteessa: 

http://www.sonynordicimages.net/cyber-shot-r-series  

 
Lisätietoja: 

Alexandre Di Caro, Sony Nordic Product Manager 

P. +46 8 585 45 064 
Sähköposti: alexandre.dicaro@eu.sony.com  

 

Lisätietoja ja tuotenäytepyynnöt:  
Jonna Varhama 

Viestintätoimisto Manifesto  

P. 050 543 2926 
Sähköposti: sony@manifesto.fi  

 

 
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. 

 

http://www.sonynordicimages.net/cyber-shot-r-series
mailto:alexandre.dicaro@eu.sony.com
mailto:sony@manifesto.fi
http://www.sony-europe.com/
http://www.sony.net/
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