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Light, asdasdasdosokuna 

 

 

Lehdistötiedote 27.6.2013 

 

Resoluution vallankumous: 

kamerahifistelijöiden Cyber-shot™ RX1R  

luo yksityiskohtaisemmat kuvat  

kuin koskaan aiemmin 

 

 Arvostetun täyden kinokoon ja 24.3 tehollisen megapikselin 

sekä Carl Zeiss Sonnar T* F2 -objektiivilla varustetun 

Cyber-shot™ RX1 -kompaktikameran rinnalle uusi Cyber-shot™ 

RX1 

 Huippukuvaresoluutiota ilman kompromisseja – ei optista 

alipäästösuodatinta 

 Ideaalinen maisema- ja paljon yksityiskohtia sisältävään 

kuvaukseen 

 TRILUMINOS Colour -teknologia luo täyteläiset ja 

luonnonmukaiset värit 

 

Sonyn arvostetun täyden kinokoon kompaktikameran Cyber-shot™ RX1:n 

uusi sisarmalli Cyber-shot™ RX1R täydentää kriittisimmänkin valokuvaajan 

halun saada teräviä ja yksityiskohtaisia kuvia.  

 

Uudessa RX1R-kamerassa on 

jatkojalostettu RX1-mallin erinomaista 

valokuvaustehoa. RX1R vie 

pikselintarkan kuvanlaadun uudelle 

tasolle. Mallin nimen ”R”-pääte viittaa 

kompaktikoon kameran ilmiömäiseen 

resoluution, jota on nyt parannettu 

entisestään. 
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Kuten monissa DSLR-kameroissa, alkuperäisessä Cyber-shot™ RX1 

-kamerassa on optinen alipäästösuodatin (OLPF) kuvakennon edessä, mikä 

vähentää moiré- ja värivääristymiä. Kamerahifistelijöille tarkoitetussa 

RX1R-kamerassa kyseinen suodin on poistettu, jotta kuvat varmasti 

toistaisivat kaikki yksityiskohdat tarkasti, ilman sumentumia tai dispersiota. 

Kompensoidakseen poistetun suodattimen toimintaa kameran 

prosessointitekniikkaa on optimoitu siten, että kuvan tarkkuus säilyy 

puuttumatta objektiivin tai kuvakennon toimintaan*. 

 

* Moiré- ja/tai värivääristymää voi esiintyä tietyissä kuvaustilanteissa. Väritoiston suorituskyky on sama 

kuin RX1-mallissa. 

 

RX1R tuo maisema- ja muihin yksityiskohtia täynnä oleviin kuviin realismia, 

kun valokuvaaja pääsee toteuttamaan visionsa erityisellä tarkkuudella. 

Vaikkakin uuden mallin ulkomitat ja paino pysyvät ennallaan, RX1R sisältää 

lukuisia uusia, kamerahifistelijöiden arvostamia hienostuneita toimintoja. 

 

Lisäksi yhteensopivuus TRILUMINOS Colour -teknologian kanssa luo väriltään 

entistä täyteläisempiä ja luonnollisempia valokuvia ja videoita, kun tallenteita 

katsellaan uuden sukupolven BRAVIA-televisiolla, jossa on TRILUMINOS 

Display -näyttö. Videokuvaajille RX1R antaa myös mahdollisuuden liittää 

stereo-mikrofoni kameraan, jolloin täyden teräväpiirtovideon ääni tallentuu 

entistä tarkemmin. 

 

Syyskuussa 2012 lanseerattu Cyber-shot™ DSC-RX1 on maailman 

ensimmäinen kompaktikamera, jossa on 35mm:n täysi kuvakoko ja 24.3 

tehollisen megapikselin kuvakenno. Cyber-shot™ DSC-RX1 on jo voittanut 

useita arvokkaita palkintoja kuten TIPA 2013 ”Best premium camera” -tittelin. 

Tutustu Cyber-shot™ DSC-RX1 alkuperäiseen 12.9.2012 julkaistuun 

lehdistötiedotteeseen tästä. 

 

The Cyber-shot™ RX1R täyden kuvakoon kompaktikamera on tilattavissa 

ennakkoon täältä 27.6. alkaen ja yleisesti saatavilla Suomessa elokuussa 

2013. Kameran suositushinta on noin 3 200 euroa. 

 

 

http://www.sony.fi/pressrelease/id/1237488734638
http://www.sony.fi/hub/cyber-shot-digikamera/mallisto/ammattilaismainen
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Katso YouTube-video: 

“Sony Cyber-shot™ RX1R Review by Nenad Saljic” 

http://www.youtube.com/watch?v=Dgh_wwrz8kI 

 

Tuotekuvia ladattavissa osoitteessa: 

https://www.sonynordicimages.net/cyber-shot-rx-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 43 55 72 92 

 

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.  

 

http://www.youtube.com/watch?v=Dgh_wwrz8kI
https://www.sonynordicimages.net/cyber-shot-rx-series
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