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Sony vahvistaa:  

Maailman ohuin 10-tuuman tabletti  

Sony Xperia™ Tablet Z saatavissa 

maailmanlaajuisesti  
 

 

 Xperia Tablet Z on uusin tulokas premium-tuoteperheessä 

 Myös palkittu lippulaivaälypuhelin Xperia Z saatavissa 

maailmanlaajuisesti 

 

25. helmikuuta 2013, BARCELONA 

– Sony Mobile Communications (“Sony 

Mobile”) julkisti tänään Mobile World 

Congress -tapahtumassa, että 

maailman ohuin* 10-tuuman tabletti 

Xperia Tablet Z on saatavissa 

maailmanlaajuisesti toisella 

vuosineljänneksellä 2013. Myös Sonyn 

lippulaivaälypuhelin Xperia Z on 

saatavissa kaupoista maailmanlaajuisesti tästä päivästä alkaen. Tammikuussa 2013 

lanseerattu älypuhelin on voittanut 13 palkintoa ja se on saanut Sonyn älypuhelimista 

laajimman edustuksen 140 myyntikanavassa 60 maassa maailmanlaajuisesti. Molemmissa 

uutuustuotteissa yhdistyvät Sonyn huipputeknologia ja ensiluokkaiset toiminnot sekä viihde, 

muotoilu ja yhdistettävyys. 

 

Ohuen ohut muotoilu 

http://www.sonymobile.com/global-en/products/phones/xperia-z/?utm_source=sactive&utm_medium=pressrelease&utm_campaign=xperiaz


Xperia Tablet Z on saatavilla olevista 10,1-tuuman LTE-androidtableteista korkealaatuisin ja 

tehokkain. Xperia Tablet Z on rakennettu laadukkaista materiaaleista ja siinä on sama 

henkeäsalpaava OmniBalance-muotoilu kuin älypuhelin-pikkuveljellä, mikä tekee Xperia 

Tablet Z -tabletista maailman ohuimman (6,9 mm) ja kevyimmän (alle 495 g). Uutuustabletti 

on saatavissa mustana ja valkoisena sekä LTE- että WiFi-versiona, ja se on ensimmäinen 

tabletti, joka toimii Qualcomm® Snapdragon™ S4 Pro asynchronous quad core -prosessorilla. 

Xperia Tablet Z on vedenkestävä (IP55 & IP57-standardit), eikä sen toimintaa haittaa pienet 

läikkymiset tai roiskeet.** 

 

”Xperia Tablet Z -uutuustabletissa yhdistyvät Sonyn tekninen huippuosaaminen ja 

edistykselliset toiminnot sekä yhdistettävyys muihin laitteisiin ja johdonmukainen 

käyttöliittymä, mikä nostaa viihteen aivan uudelle tasolle”, sanoo Sony Mobilen Kaz Tajima, 

Corporate Vice President, Head of UX Creative Design and Planning. “Xperia Tablet Z vahvistaa 

tavoitettamme olla johtava toimija premium-luokan Android-laitteiden markkinoilla. Olemme 

pystyneet viemään edistyksellisen Xperia Z -älypuhelimen toiminnallisuuksia tablettiin ja 

optimoimaan ne tabletin formaattiin.” 

 

Pakattu täyteen Sonyn huipputeknologiaa 

Xperia Tablet Z sisältää vain Sonyn parasta tekniikkaa. 10,1-tuuman HD WUXGA Display toimii 

Mobile BRAVIA Engine 2:lla, mikä tehostaa väritoistosta ja katselukokemus on kirkas ja 

televisiomainen. Sonyn kameraosaaminen näkyy 8MP taustakamerassa, jossa on “Exmor R for 

mobile” -kuvakenno, ja etupuolen 2MP kamerassa – näillä kuvat tallentuvat laadukkaasti 

kaikissa olosuhteissa. Sonyn S-Force Front Surround 3D -äänentoistojärjestelmä takaa 

laadukkaan äänentoiston yhdessä Sonyn Clear Audio+ -toiminnon kanssa. Tabletissa on 

hyödynnetty innovatiivisesti kahta sisäänrakennettua kaiutinta neljällä kaiutinaukolla 

vasemmassa ja oikeassa kulmassa, minkä ansiosta ääni kuuluu laadukkaasti riippumatta siitä, 

missä asennossa tablettia pidetään. Xperia Tablet Z sisältää myös Battery STAMINA 

-toiminnon, joka on Sonyn kehittämä ainutlaatuinen akunhallintateknologia, jonka avulla 

laitteen valmiustila-aika pitenee merkittävästi. WiFi-versiossa on lisäksi 64 Gb muistitila 

erillisellä microSD-kortilla. 

 

http://www.sonymobile.com/global-en/products/tablets/


Saumatonta yhdistettävyyttä yhdellä kosketuksella 

Xperia Tablet Z tarjoaa enemmän yhdistettävyysmahdollisuuksia kuin mikään muu tabletti. 

Tablettiin on integroitu Sonyn One-Touch -toiminto, joka mahdollistaa sisällön siirron 

langattomasti tabletista televisioon, tabletista kaiuttimeen tai puhelimesta tablettiin 

koskettamalla laitteita kevyesti toisiinsa. One-Touch on avaintoiminto Sonyn tämän vuoden 

tuotteissa, ja yksikään muu kuluttajaelektroniikkayritys ei tuo yhtä monta NFC-tuotetta 

markkinoille kuin Sony. Tabletin Universal IR Remote -toiminto mahdollistaa tabletin käytön 

television ja muiden Sony-laitteiden kaukosäätimenä, jolloin tabletti muuntuu kodin 

viihdekeskuksen yleisohjaimeksi. Toiminto on yhteensopiva myös muiden laitevalmistajien 

laitteiden kanssa. TV Sideview on uusi toiminto, joka avaa käyttäjällä aivan uudenlaisen tavan 

käyttää televisiota interaktiivisesti.*** 

 

Sonyn median hallinta-applikaatiota 

Sonyn omat median hallinta-applikaatiot kuten “WALKMAN”, Movies ja Album tarjoavat 

mahdollisuuden nauttia, hallita ja katsella rajattoman määrän sisältöä laitteesta riippumatta. 

Sony Entertainment Network on käytettävissä näiden applikaatioiden kautta ja se sisältää 

Music Unlimited -palvelun, jossa on yli 18 miljoonaa musiikkikappaletta, 

Facebook-integraation sekä yli 100 000 elokuvan ja televisiosarjan Video Unlimited 

-palvelun.**** 

 

Xperia Tablet Z -lisävarusteet 

Xperia Tablet Z -tabletin lanseerauksen yhteydessä saatavilla on myös latausteline, 

LCD-näytön suoja ja nahkainen suojakotelo, joka on saatavissa mustana, valkoisena ja 

punaisena. Lisävarusteet ovat saatavissa kaikista Sony Center -liikkeistä sekä Sonyn 

valtuuttamilta jälleenmyyjiltä. 

 

Xperia Tablet Z lanseerataan Android 4.1 (Jelly Bean) -versiolla, jonka voi päivittää 

4.2-versioon nauttiakseen uusimmasta Android-toiminnallisuuksista.  

 

Tärkeimmät tekniset tiedot: 

  



 10,1-tuuman HD 1920x1200p WUXGA Display, Mobile BRAVIA Engine 2 

-prosessori 

 S-Force Front Surround 3D -äänentoistojärjestelmä 

 Maailman ohuin ja kevein muotoilu: 6,9 mm ja 495 g (vedenkestävät tabletit) 

 Pölyn- ja vedenkestävä (IP55 & IP57-standardien mukaan), kestävä lasinen 

etupaneeli 

 1,5 GHz Snapdragon S4 Pro asynchronous quad core –prosessori ja 2 Gb 

RAM-muisti 

 Yhden kosketuksen One-touch -yhdistettävyys, Near Field Communication 

(NFC) 

 Ainutlaatuinen OmniBalance-muotoilu, jossa pyöristetyt kulmat sekä sileät ja 

heijastavat pinnat  

 8 MP “Exmor R for mobile” -taustakamera ja Superior Auto plus 2MP HD 

etupuolen kamera 

 Battery STAMINA -toiminto, joka parantaa valmiustila-aikaa  

 

* Varmistettu 10-tuuman tablettien keskuudessa lanseerausajankohtana. 

** Xperia Z on veden- ja pölynkestävä täyttäen IP55 ja IP57-standardit. Mikäli älypuhelimen 

kaikki aukot ovat hyvin suljettu, puhelin (i) kestää vesiroisketta matalalla paineella kaikista 

suunnista IP55-standardin mukaisesti ja/tai (ii) sitä voi pitää makeanveden alla yhden metrin 

syvyydessä jopa 30 minuuttia IP57-standardin mukaisesti. 

*** TV SideView, jonka saatavuus vaihtelee maittain, on ladattavissa Google Play -palvelusta. 

**** Sony Entertainment Network -palvelun saatavuus vaihtelee maittain. Lisätietoja 

osoitteessa www.sonyentertainmentnetwork.com.  

 

 

Tuotekuvia ja videoita on ladattavissa osoitteessa: 

http://blogs.sonymobile.com/press-resources/  
 

Lisätietoja: 

Erik Yström, PR-päällikkö, Sony Mobile Communications 

erik.ystrom@sonymobile.com / +46 722 45 19 00 

 

 
Lisätietoja ja tuotenäytepyynnöt: 

Anna Virtanen, Viestintätoimisto Manifesto 

sony@manifesto.fi / p. 040 577 0978 

 

 

About Sony Mobile Communications 

Sony Mobile Communications is a subsidiary of Tokyo-based Sony Corporation, a leading global innovator 

of audio, video, game, communications, key device and information technology products for both the 

http://www.sonyentertainmentnetwork.com/
http://blogs.sonymobile.com/press-resources/
mailto:erik.ystrom@sonymobile.com
mailto:sony@manifesto.fi


consumer and professional markets. With its music, pictures, computer entertainment and online 

businesses, Sony is uniquely positioned to be the leading electronics and entertainment company in the 

world. Through its Xperia™ smartphone portfolio, Sony Mobile Communications delivers the best of Sony 

technology, premium content and services, and easy connectivity to Sony’s world of networked 

entertainment experiences. For more information: www.sonymobile.com   

 

Legal 

1) Facts and features may vary depending on local variant. 2) Operational times are affected by network 

preferences, type of SIM card, connected accessories and various activities e.g. playing games. Kit contents 

and colour options may differ from market to market. The full range of accessories may not be available in 

every market. 3) Icons displayed are for illustrative purposes only. The homescreen may appear different 

in your product. Some features may not be available in your country or area. 

 

Sony, make.believe, WALKMAN, WALKMAN W logo, Sony Entertainment Network, PlayMemories Online, 

Exmor RS, Clear phase, BRAVIA, and xLoud are trademarks or registered trademarks of Sony Corporation. 

Xperia, Xperia Z, Xperia ZL PlayNow, SensMe, and TrackID are trademarks or registered trademarks of 

Sony Mobile Communications AB.  PlayStation is a trademark or registered trademark of Sony Computer 

Entertainment.  Media Go is a trademark of Sony Electronics. Android, Google Play, Google Chrome, 

Google Voice, Latitude, YouTube, Google Maps and Google Mail are trademarks of Google Inc. Snapdragon 

is a trademark of Qualcomm Incorporated. Twitter is a trademark or registered trademark of Twitter, Inc. 

Facebook is a trademark or registered trademark of Facebook, Inc. Microsoft ActiveSync is a trademark or 

registered trademark of Microsoft, Inc. Bluetooth is a trademark or registered trademark, and any use of 

such mark is under license by Sony Mobile.  Neoreader is a trademark or registered trademark of NeoMedia 

Technologies Inc. microSD is a trademark or registered trademark of SanDisk Corporation. eCompass is a 

trademark or registered trademark of Genoptix, Inc.  Wi-Fi is a registered trademark of the Wi-Fi Alliance. 

DLNA Certified is a trademark or registered trademark of the Digital Living Network Alliance. SyncML is a 

trademark or registered trademark of the Open Mobile Alliance. Skype is a trademark or registered 

trademark of Skype, Ltd. LTE is a trademark or a registered trademark of ETSI.  Other product and 

company names mentioned herein may be the trademarks of their respective owners. Any rights not 

expressly granted herein are reserved. All terms are subject to change without prior notice.  

Additional information regarding trademarks may be located on our website at: 

www.sonymobile.com/global-en/legal/trademarks-and-copyright/.  

http://www.sonymobile.com/
http://www.sonymobile.com/global-en/legal/trademarks-and-copyright/

