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zosokuna 

 

Lehdistötiedote 

Julkaisuvapaa 20.2.2013 klo 6.00 

 

Tallenna tapahtumat kolmella uudella ja 

tehokkaalla Sony Cyber-shot™ -kameralla 

  

 WX300: Ohut ja super-tyylikäs, maailman pienin ja kevyin kamera1, 

tehokas 20-kertainen optinen zoom, parannettu kuvanvakaaja ja 

nopea automaattitarkennus 

 HX300: Erittäin tehokas 50-kertainen optinen zoom, DSLR-tyylin 

käyttöergonomia ja käsisäädöt, parannettu kuvanvakaaja ja nopea 

automaattitarkennus 

 TX30: Maailman ohuin digitaalinen kompaktikamera2, vedenkestävä 

10 metriin asti, pakkasen- ja iskunkestävä3 

 

Sonyn uudet, tyylikkäät ja toiminnallisuuksia täynnä olevat Cyber-shot™ WX300-, 

HX300- ja TX300-kompaktikamerat tekevät kuvaamisesta astetta paremman 

kokemuksen. 

 

Vastikään uudistetulla kuvanvakaajalla ja nopeammalla automaattitarkennuksella 

WX300- ja HX300-kamerat ovat tehokkaampia kuin koskaan tallentamaan ohikiitävät 

hetket, jopa silloin kun kohde on zoomattu lähelle. 

 

Cyber-shot™ WX300 

Ohut ja tyylikäs Cyber-shot™ WX300 on 

maailman pienin ja kevyin1 digikompaktikamera 

ja se sisältää tehokkaan 20-kertaisen zoomin. 

 

WX300 on täydellinen taskukokoinen 

matkakumppani Sonyn laadukkaalla 

G-objektiivilla, jolla kuvaa vaivatta laajakulmamaisemia, muotokuvia ja vaikuttavia 
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lähikuvia. Optinen SteadyShot-kuvanvakaaja vähentää tärisevän käden aiheuttaman 

epätarkkuuden, joten kuvista tulee teräviä myös käsivaralla kuvattaessa niin 

kävellessä kuin zoomatessa. Kuvanvakaustoiminto on nyt jopa kaksi kertaa 

tehokkaampi4 kuin edeltävässä Cyber-shot™ HX20V -mallissa, jossa on 20-kertainen 

zoom. Kuvanvakausta tehostaa Active Mode -toiminto, joka tekee myös käsivaralla 

kuvatuista videoista teräviä ja vakaita. 

 

Nopeat tilanteet tallentuvat onnistuneesti super-nopealla automaattitarkennuksella, 

joka on täydellä zoomilla jopa 3,6-kertaa nopeampi5 edeltävään Cyber-shot™ HX20V 

-malliin verrattuna. 

 

Sisäänrakennettu Wi-Fi mahdollistaa älypuhelimen käyttämisen kameran kätevänä 

langattomana kauko-ohjaimena. Kauko-ohjain sopii muun muassa omakuvien ja 

ryhmäkuvien ottamiseen silloin, kun kuvaaja haluaa olla kuvassa mukana. Kuvat ja 

videot voi lähettää saman tien älypuhelimeen tai tablettiin, joista niitä on helppo 

katsella ja jakaa Sonyn PlayMemories™ Mobile -sovelluksella. Kameraan tallennetut 

kuvat voi katsella langattomasti verkossa olevan television kautta tai tehdä kuvista 

varmuuskopiot tietokoneelle käyttäen PlayMemories™ Home -sovellusta.  

 

Pienestä koostaan huolimatta Cyber-shot™ WX300 -kamera on tehokas, ja se kuvaa 

jopa 500 kuvaa5 yhdellä latauksella – runsaasti kiireisen päivän kuvauksille liikkeellä 

ollessa.  

 

Cyber-shot™ HX300 

DSLR-tyylin ulkonäköä ja käytettävyyttä 

muistuttava tehokas Cyber-shot™ HX300 

mahdollistaa matkustamisen kevyesti ilman 

monimutkaisia objektiiveja. Huippulaajalla 

50-kertaisella zoomilla – kompaktikameroiden 

laajimpia zoom-mahdollisuuksia – ja Carl Zeiss 

Vario-Sonnar T* -objektiivilla valokuvaus-

mahdollisuuksia on loputtomasti; lomamatkoista ja safariretkistä urheiluun ja 

ulkoilmakonsertteihin. Optiikan T*-pinnoite vähentää heijastuksia ja haamukuvia 

samalla kun Super ED ja ED-lasielementit minimoivat väripoikkeamia. 

Lopputuloksena on terävä ja korkeakontrastinen valokuva. 
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HX300 on ensimmäinen Cyber-shotTM-malli, jossa on vastikään uudistettu optinen 

SteadyShot-toiminto, joka takaa stressittömän valokuvan sommittelun ja terävät 

kuvat myös zoomia käyttäessä. Objektiivin elementit oikaisevat käden pienet 

tärinäliikkeet ja valokuvan sommittelu on kaksi kertaa helpompaa edeltävään 

Cyber-shot™ DSC-HX200V -malliin verrattuna. 

 

Uutuusmallissa on myös entistä nopeampi automaattitarkennus, joka 

televalokuvausasennossa lukittuu valokuvattavaan kohteeseen jopa kaksi kertaa 

nopeammin7 kuin edeltävässä mallissa. Uudella HX300-kameralla on entistä 

helpompaa tallentaa spontaanit tilanteet terävinä ja raikkaina kuvina. 

 

Myös pitkät kuvaussessiot ovat ilo viedä läpi HX300-kameralla, jonka runko on 

muotoiltu DSLR-kameratyypin mukaan ja istuu ergonomisesti käteen. Kuten 

DSLR-kameroissa, myös HX300-kamerassa on intuitiivisesti sijoitetut säätimet kuten 

manuaalinen ohjausrengas, mukautettu ohjauspainike, Jog Dial™ -valitsin ja Memory 

Recall -muistitoiminto. 

 

HX300-kamerassa on myös monikäyttöinen Multi Terminal -liitäntämahdollisuus, 

jonka avulla kameraan voi kytkeä yhä kasvavan määrän erilaisia 

valokuvausvarusteita. 

 

Cyber-shot™ TX30  

Cyber-shot™ TX30 viisinkertaisella optisella 

zoomilla on maailman ohuin digikompaktikamera2, 

joka on vedenkestävä kymmeneen metrin 

syvyyteen asti. Kameralla voi siis kuvata esimerkiksi 

uidessa, sukeltaessa tai lasketeltaessa – kaikissa 

hauskoissa tilanteissa. Tyylikäs kamera kestää 

kolhuja, pölyä ja pakkasta3, joten tilanteet voi tallentaa missä olosuhteissa tahansa 

joko yksityiskohtaisina valokuvina tai tasaisena teräväpiirtovideokuvana. 

 

Cyber-shot™-sarjan uusi Magnifying Glass Plus -toiminto zoomaa suoraan lumoavaan 

15-kertaiseen6 suurennettuun maailmaan oli sitten kyseessä värikkäät kalat, 

kasvillisuus, hyönteinen tai pieni kirjasin ravintolan ruokalistassa. Kameran voimakas 
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LED-valo valaisee hämärän näkymän, jolloin lähikuvasta tulee selkeä ja valoisa, ja 

aiheen yksityiskohdat pääsevät oikeuksiinsa. 

 

Veitsenterävää kuvanlaatua helposti 

Kaikki kolme uuttaa Cyber-shot™-kameraa sisältävät The Exmor R™ CMOS 

-kuvakennon, joka tallentaa yksityiskohdat tarkasti ja kohinattomasti sekä 

still-kuvina että teräväpiirtovideokuvana siitä huolimatta, vaikka salamaa ei 

käytettäisi hämärässä valaistuksessa. 

 

Saadakseen vaikuttavia kuvia haastavissa kuvausolosuhteissa ei tarvitse olla 

valokuvauksen asiantuntija. Superior Auto -toiminto löytyy kaikista nyt 

julkistettavista kameramalleista ja se auttaa havaitsemaan kuvattavan kohteen 

hämärässä valaistuksessa myös kohteen liikkuessa. Kameran asetus säätyy 

automaattisesti, jotta kuvista tulisivat joka kerta yhtä teräviä ja kirkkaita riippumatta 

siitä, valokuvataanko rannalla auringonpaisteessa tai hämärässä esimerkiksi 

sisätiloissa. 

 

Picture Effect -toiminnolla on helppo muokata kuvia, videoita ja panoraamakuvia. 

Valittavissa on laaja valikoima hauskoja, vaikuttavia ja taiteellisia efektejä kuten Toy 

Camera, Pop Colour, Soft High Key ja Partial Colour. Kuvien muokkaaminen on 

helppoa ja nopeaa eikä tarvitse sählätä älypuhelimeen ladattujen applikaatioiden tai 

tietokoneen kuvankäsittelyohjelman kanssa. 

 

Beauty Effect -toiminto, joka löytyy WX300- ja TX30-malleista, retusoi kaveri- ja 

perhekuvat entistä paremmannäköisiksi poistamalla ihon pienet virheet, 

laajentamalla puoliksi kiinni olevat silmät ja valkaisemalla hampaat. 

 

Kaikissa malleissa on Advanced Flash -toiminto, joka parantaa kameran 

valoherkkyyttä ja tehostaa salaman kantoaluetta siten, että myös taaempana olevat 

kohteet ovat valoisammat kuvassa. Toiminto sopii erityisesti valokuvaamiseen 

juhlissa, sisätiloissa tai hämärässä, jolloin kameran sisäänrakennettu salama ei aina 

riitä. 
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Kaikki uudet Cyber-shot™-kameramallit tukevat uutta TRILUMINOS Colour 

-tekniikkaa, jolloin valokuvien värit ovat erittäin eloisat ja todentuntuiset 

tarkastellessa niitä BRAVIA-televisiolla, joka tukee TRILUMINOS Display -tekniikkaa. 

 

Cyber-shot™-kameroihin on saatavissa laaja valikoima tyyliin sopivia lisävarusteita 

kuten korkealaatuisia kameralaukkuja, urheiluun ja veneilyyn tarkoitettuja koteloita, 

muistikortteja sekä vara-akkuja ja latureita. 

 

Tutustu lisävarustevalikoimaan osoitteessa: 

www.sony.fi/hub/cyber-shot-digikamera/lisaevarusteet  

 

Hinta- ja saatavuustiedot: 

Sony Cyber-shot DSC-WX300 hinta noin 350 euroa toukokuu 2013 

Sony Cyber-shot DSC-TX30  hinta noin 370 euroa toukokuu 2013 

Sony Cyber-shot DSC-HX300  hinta noin 520 euroa huhtikuu 2013 

 

1 Digikompaktikamerat, joissa vähintään 20x optinen zoom (perustuu Sonyn kameramallin 

julkaisuajankohtana tekemään selvitykseen). 

2 Vedenkestävät digikompaktikamerat, joissa vähintään optinen zoom (perustuu Sonyn kameramallin 

julkaisuajankohtana tekemään selvitykseen). 

3 Vesitiiveys vastaa IEC60529 IPX8 -standardia. Kamera toimii 10 metrin syvyydessä 60 minuuttia. 

Pölytiiveys vastaa IEC60529 IP6X -standardia. Pakkaskestävyys -10 asteeseen asti. Iskunkestävyys vastaa 

MIL-STD 810F Method 516.5-Shock -standardia. Tämä tuote on läpäissyt pudotustestin 1,5 metristä 5 cm 

paksuun vanerilevyyn. Kameran käyttötavasta ja -olosuhteista riippuen takuuta ei voida antaa kameran 

vahingoittumisesta, toimimattomuudesta tai vedenkestävyydestä. Akun kesto voi lyhentyä kylmissä 

olosuhteissa. 

4 Suljinnopeuden mittaus televalokuvauksessa zoomin ollessa ääriasennossa (perustuu Sonyn sisäisiin 

mittauksiin). 

5 CIPA-standardi, sisäiset mittaukset. Noin-luku. Todelliseen arvoon vaikuttaa valokuvausolosuhteet. 

6 Enimmäissuurennussuhde, 35 mm vastaava; digitaalisella zoomilla ja objektiivilla kohteen ollessa 1 cm 

etäisyydellä. Digitaalisen zoomin toiminnosta riippuen kuvanlaatu kärsii. 

7 Verrattuna DSC-HX200V-malliin 30x optisella zoomilla. Tärinän määrä prosenteissa LCD-näytöllä 

(perustuu Sonyn mittauksiin). 

 

 

http://www.sony.fi/hub/cyber-shot-digikamera/lisaevarusteet
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Tärkeimmät tekniset tiedot (englanniksi) 

 Cyber-shot™ 

WX300 

Cyber-shot™ 

TX30 

Cyber-shot™ 

HX300 

Lens Sony G Lens Carl Zeiss 

Vario-Tessar 

Carl Zeiss 

Vario-Sonnar T* 

Optical zoom / 

Clear Image Zoom 

20x / 40x 5x / 10x 50x / 100x 

Image sensor / 

effective 

megapixels 

Exmor R™ CMOS 

18.2MP 

Exmor R™ CMOS 

18.2MP 

Exmor R™ CMOS 

20.4MP 

Full HD movie 1920 x 1080 50i 1920 x 1080 50i 1920 x 1080 50p 

BIONZ processor Yes Yes Yes 

LCD 3.0-type, 460k dot 

ClearPhoto 

3.3-type, 1229k dot 

OLED 

3.0-type, 921k dot 

XtraFine 

Enhanced 

Superior Auto 

Yes Yes Yes 

Improved Optical 

SteadyShot 

Yes Yes Yes – with second 

lens group shift 

Advanced Flash Yes Yes Yes 

Beauty Effect Yes Yes No 

Wi-Fi Yes No No 

TRILUMINOS 

Colour 

Yes Yes Yes 

 

 

Tuotekuvia on ladattavissa osoitteessa: 
WX300: www.sonynordicimages.net/cyber-shot-wx-series  
HX300:  www.sonynordicimages.net/cyber-shot-hx-series  
TX30:  www.sonynordicimages.net/cyber-shot-tx-series  
 
 
Lisätietoja: 
Alexandre Di Caro, tuotepäällikkö, Sony Nordic  
alexandre.dicaro@eu.sony.com / +46 8 585 45 064 
 
Tai 
Lene Aagaard, viestintäpäällikkö, Sony Nordic 
lene.aagaard@eu.sony.com / +45 26 77 01 95 
 

http://www.sonynordicimages.net/cyber-shot-wx-series
http://www.sonynordicimages.net/cyber-shot-hx-series
http://www.sonynordicimages.net/cyber-shot-tx-series
mailto:alexandre.dicaro@eu.sony.com
mailto:lene.aagaard@eu.sony.com
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Tai (myös tuotenäytepyynnöt): 
Anna Virtanen, Viestintätoimisto Manifesto 
sony@manifesto.fi / 040 577 0978 

 
 
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. 

 

mailto:sony@manifesto.fi
http://www.sony-europe.com/
http://www.sony.net/

