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Sonylta ensimmäinen Handycam-videokamera, 

jossa on 35 mm täyden kuvakoon kenno 

 

 24,3 megapikselin täyden kuvakoon Exmor CMOS -kenno 

 Vaihdettavilla objektiiveilla lisää kuvaamisen vapautta: yhteensopiva 

A- ja E-tyypin objektiivien kanssa  

 Full HD -videokuvaa 50p/25p/24p-ruututaajuuksilla 

 Laajat manuaaliset säätötoiminnot ja zoomin keinukytkin 

 Quad Capsule Spatial Array -mikrofoni korkealaatuisen stereo- ja 

5.1-kanavaisen tilaäänen tallennukseen  

 Suuren kontrastin XGA OLED Tru-Finder -etsin 

 7,5 cm (3”) XtraFine-LCD-näyttö  

 

Sonyn uusi Full HD Handycam® NEX-VG900E -videokamera tuo videokuvaajille 

rajattomat mahdollisuudet 35 mm täyden kuvakoon kennolla sekä vaihdettavilla 

E-tyypin objektiiveilla.  

 

Sarjaa täydentää uusi Handycam® NEX-VG30E, jossa on edeltävän NEX-VG20E 

-mallin tapaan APS-C-koon kuvakenno sekä uusia huippuominaisuuksia.  

 

 

  



Handycam® NEX-VG900E 

Handycam NEX-VG900E-mallin 35 mm täyden koon kuvailmaisin ja yhteensopivuus 

Sonyn ja Carl Zeiss -objektiivien kanssa päästää videokuvaajan luovuuden valloilleen 

ja takaa huipputasoisen kuvanlaadun. 

 

24,3 megapikselin Exmor CMOS-kenno on noin 40 kertaa perusvideokameroita 

suurempi sekä kaksi kertaa suurempi kuin muissa vaihdettavien objektiivien 

Handycam-malleissa olevat APS-C-koon kennot. 

 

A-tyypin laaja objektiivivalikoima tarjoaa kuvaajalle mahdollisuuden luovaan 

taustasumennukseen (ns. bukeh). Kennon suuri herkkyys takaa tinkimättömän 

kuvanlaadun niukassakin valossa ja mahdollistaa hienoimmat sävyerot.  

 

Täyden kuvakoon kennon ansiosta NEX-VG900E-videokameralla voi ikuistaa 24 

megapikselin valokuvia, joiden laatu vastaa tasoltaan ammattimaisten 

järjestelmäkameroiden otoksia. Valokuvia voi tallentaa myös pakkaamattomassa 

RAW-formaatissa, jotta kuvia on helppo käsitellä myöhemmin tietokoneella.  

 

Progressiivinen 25p/24p-kuvaustila sekä Cinema Tone Gamma ja Cinema Tone 

Colour -toiminnot takaavat kauniin, elokuvamaisen lopputuloksen. Kamera tukee 

jopa 50p-kuvaustilaa maksimoiden videokuvaajan luovat mahdollisuudet. 

Tehostetoiminnot antavat lisää joustavuutta mahdollistaen taiteellisten toimintojen 

käyttämisen HD-videoinnissa ja valokuvauksessa. 

  

Zoomaus on helppoa ja sulavaa pehmeästi toimivalla keinukytkimellä. Kytkin toimii 

käytettäessä sellaisia E-objektiiveja, joissa on sisäinen zoomin moottori. Kiinteän 

polttovälin objektiiveilla zoomin painike ohjaa digitaalista zoomausta.  

 

NEX-VG900E-malli vaihtaa automaattisesti täyden kuvakennon tilasta APS-C- 

tilaan, kun siihen vaihdetaan E- tai A-tyypin DT-objektiivit. Näin videokuvaaja saa 

kaiken hyödyn irti DT-objektiiveistaan, jotka on optimoitu pienemmän APS-C-kennon 

kameroille.  

 

Videokameraan on saatavissa myös LA-EA3-sovitin, jonka avulla kameraan voi liittää 

A-tyypin objektiiveja ja kuvata niiden optimaalisella polttovälillä. 

 



Monipuolisten ohjaustoimintojen ja manuaalisten säätömahdollisuuksien ansiosta 

kuvaajan on helppo hallita kaikenlaiset tilanteet. Kuvaaja voi valita aukon tai 

suljinnopeuden esiasetuksen tai kokonaan manuaalisen valotuksen säädön. Myös 

valkotasapainoa voi säätää manuaalisesti. Himmentimen, suljinnopeuden ja 

vahvistuksen säätöihin pääsee kätevästi suoravalintapainikkeilla. Kameran 

ammattimainen peaking-toiminto korostaa kuvan tarkkojen kohtien ääriviivoja 

helpottaen tarkennusta, ja apuna on myös painikkeesta kytkettävä näyttökuvan 

suurennos.  

 

Vannoutuneita videokuvaajia ilahduttaa tarkka XGA OLED Tru-Finder -luuppietsin, 

jonka kontrasti on suuri ja värintoisto luonnollinen. Luuppietsintä täydentää 

käänneltävä XtraFine LCD -kosketusnäyttö, jonka kirkas kuva näkyy 

auringonpaisteessakin. 

 

Korkeatasoinen ääni on tärkeä osa HD-videokuvaa. Ainutlaatuinen Quad Capsule 

Spatial Array -mikrofonijärjestelmässä on neljä kapselia, joilla saadaan valinnan 

mukaan stereoääni tai 5.1-kanavainen tilaääni. Äänitystasoa hallitaan LCD-näytössä 

sijaitsevan tasomittarin avulla, ja kamerassa on luonnollisesti tarkkailukuulokkeiden 

liitäntä.  

 

Kamerassa on uusi Multi Interface Shoe -lisävarusteistukka. Siihen liitetään 

esimerkiksi erikseen myytävä XLR-K1M-sovitin, joka sisältää laadukkaan 

suuntamikrofonin ja ammattimaiset XLR-liitännät.  

 

Handycam® NEX-VG30EH/VG30E 

Handycam® NEX-VG30E on arvostetun NEX-VG20E-videokameran seuraaja uusilla 

ominaisuuksilla. 16,1 megapikselin Exmor™ APS HD CMOS -kenno tuo videokuvaajan 

ulottuville huipputason kuvanlaadun sekä laajan valikoiman yhteensopivia E-tyypin 

objektiiveja. Elokuvamaista Full HD-videokuvaa voi kuvata 50p, 25p tai 24p 

progressiivisella ruutunopeudella, jota tukevat taiteelliset kuvatehosteet.  

 

Myös NEX-VG30E-mallissa on XGA OLED Tru-Finder -etsin, monipuoliset manuaaliset 

säädöt sekä zoomin keinukytkin. 

 

NEX-VG30EH -videokameran pakettiobjektiivi on E PZ 18-200 mm 3.5-6.3 OSS Power 

Zoom, joka tarjoaa monikäyttöisen polttovälin laajakuvasta teleobjektiiviin. Sulavan 



ja hiljaisen automaattitarkennuksen ja optisen SteadyShot-kuvanvakaimen lisäksi 

objektiivissa on ammattimainen keinukytkimellä käytettävä zoomaus, jonka nopeutta 

voi säätää.  

 

Sonyn Handycam® NEX-VG900E, NEX-VG30E ja NEX-VG30EH -videokamerat ovat 

saatavilla Suomessa marraskuusta alkaen. Videokameroiden suositushinnat ovat 

3 600 euroa (NEX-VG900E), 3 100 euroa (NEX-VG30EH) ja 2 100 euroa 

(NEX-VG30E).  

 

Tärkeimmät tekniset tiedot 

Toiminnot NEX-VG900E NEX-VG30EH/NEX-VG30E 

Malli HD-videokamera vaihdettavilla objektiiveilla 

Yhteensopivat 

objektiivit  

Sonyn E-tyypin objektiivit. A-tyypin 

objktiiveja voi käyttää 

LA-EA3-sovittimen avulla. 

Sonyn E-tyypin objektiivit.  A-tyypin 

objektiiveja voi käyttää 

LA-EA2-sovittimen avulla. 

Kuvakenno 
35mm Full-Frame Exmor HD CMOS 

-kenno (35.8 x 23.9mm) 

Exmor APS HD CMOS -kenno (23.5 x 

15.6mm) 

Kuvaprosessori BIONZ™-prosessori 

Kuvan koko 

Noin 24.3 megapikseliä (3:2 still-kuva) 

Noin 20.3 megapikseliä (16.9 

videokuva) 

Noin 16.1 megapikseliä (3:2 still-kuva) 

Noin 13.6 megapikseliä (16.9 

videokuva) 

Videokuvan formaatti 
HD: MPEG4-AVC/H.264 AVCHD™ ver.2.0 yhteensopiva 

SD: MPEG2-PS 

Elokuvalaadun 

bittinopeus 

(keskimääräinen 

bittinopeus/VBR) 

HD: PS noin 28 Mbps/ FX noin 24 Mbps/ FH noin 17M bps/ HQ noin 9 Mbps/ LP 

noin 5 Mbps 

SD: HQ noin 9 Mbps 

Videotallennustilat 
HD:1920x1080/50p, 25p, 24p, 50i (FX,FH), 1440x1080/50i (HQ,LP) 

SD:720x576/50i 

Äänijärjestelmä 
Dolby® Digital 5.1ch, Dolby® Digital 5.1 Creator 

Dolby® Digital 2ch stereo 

Etsin 
Kallistettava OLED EVF 1.3 cm (0,5”), noin 235 900 pikseliä 

100 % peitto, diopterin korjaus; värilämpötilan säätö 

LCD-näyttö 
7,5 cm (3”) Xtra Fine LCD 270 astetta kääntyvä kosketusnäyttö, kirkkauden 

säätö, valotuksen ja valkobalanssin näyttö, histogrammi, ruudukko on/off 



Tarkennus 

Manuaalinen tarkennus ja 

automaattitarkennus (AF) seuraavasti: 

- Sekä kontrasti- että 

vaihetarkennus ovat käytössä 

24p-videossa ja valokuvissa 

käytettäessä LA-EA3-sovitinta 

(Huomaa: kaikki objektiivit eivät 

tue vaihetarkennusta) 

- Vaihetarkennus on käytössä 

LA-EA2-sovittimella 

- Kontrastitarkennus on käytössä 

E-tyypin objektiiveilla 

Manuaalinen tarkennus, 

kontrastitarkennus 

Valotus 

99 segmentin mittaus monisegmentti- 

ja kosketuspistetiloissa; 

mittausherkkyys -2 … 17 EV (ISO 100, 

F1.4-linssi); Valotusasetukset: Auto, 

Flexible Spot (kosketusnäyttö) ja 

manuaalinen 

63 segmentin mittaus monisegmentti- 

ja kosketuspistetiloissa; 

mittausherkkyys 0 … 20EV (ISO 100, 

F2.8-objektiivi); valotusasetukset: 

Auto, Flexible Spot (kosketusnäyttö) ja 

manuaalinen 

Valkotasapaino  Auto/One push/Outdoor/Indoor/WB Temp + B-A/G-M 

Vähimmäisvalaistus 8 luxia (1/50 valotusaika, F3.5 aukko) 9 luxia (1/50 valotusaika, F3.5 aukko) 

Valotusilmaisin Seepra-ilmaisin 

Digitaalinen zoomi X2.0, ohjaus keinukytkimellä (säädettävä / kiinteä, enintään 32 porrasta) 

Suljinopeus (s) 

1/48-1/10000 (video 24p), 

1/50-1/10000 (video), 30 s-1/8000 

(valokuvat) 

1/48-1/4000 (video 24p), 

1/50-1/4000 (video), 30 s-1/4000 

(valokuvat) 

Kuvaefektit  

Video ja valokuvat: Posterisation, Pop Colour, Retro Photo, Partial Colour, High 

Contrast Monochrome, Toy Camera 

Valokuvat: Soft Focus, Miniature 

Muut ominaisuudet 

Äänitystason ilmaisin; Cinema Tone Gamma™, Cinema Tone Colour™; 

Assignable dial; kasvontunnistus; päiväys/aika; D-Range Optimiser; yhden 

painikkeen levynpoltto; monokaiutin 

Liitännät 

Korttiasema; komponentti/komposiittilähdöt/S-Video-lähtö; HDMI (mini); USB 

mini-AB/USB 2.0 Hi-speed, kuulokelähtö (stereominijakki); mikrofonitulo 

(stereominijakki); lisävarusteistukka; virtatulo; A/V-kauko-ohjaus 

Mitat (W x H x D) Noin 105 mm × 130 mm × 223 mm Noin 91 mm × 130 mm × 223 mm 



(sisältäen vakioakun / ilman sovitinta 

LA-EA3) 

(sisältäen vakioakun) 

Paino 

Noin 825 g (keskusyksikkö) 

Noin 1030 g (mukana tulevan 

NP-FV70-akun kanssa) 

Noin 650 g (keskusyksikkö) 

Noin 1420 g (mukana tulevan 

objektiivin* ja NP-FV70-akun kanssa) 

*vain NEX-VG30EH-mallissa 

Lisätarvikkeet 

Akku NP-FV70; verkkolaite; AV-johto, AV-liitäntäjohto; USB-johto; 

objektiiviaukon suojus; akun suoja; tuulisuoja; etsimen silmäsuojus; 

CD-ROM-levy sovelluksille; kaukosäädin 

Vain NEX-VG900E: LA-EA3-sovitin A-objektiiveille 

Vain NEX-VG30EH: Zoom-objektiivi (E PZ 18-200mm F3.5-6.3 OSS); 

linssinsuojus, objektiiviaukon suojus; objektiivin suojus 

 

Tuotekuvia on ladattavissa osoitteessa: 
http://www.sonynordicimages.net/   

 

Lisätietoja: 
Fredrik Fagerstedt, Sony Senior Marketing Manager 

P. +46 7 096 25 511  

Sähköposti: fredrik.fagerstedt@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. 
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