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Sony Xperia Z2 – uusi lippulaivaälypuhelin 

kaikilla herkuilla 
 
Tänään 24. helmikuuta esitellään Sonyn uusi Sony Xperia Z2: vedenpitävä 

lippulaivaälypuhelin, jossa uusi näyttöteknologia yhdistyy viimeisimpään 

prosessoritekniikkaan sekä kameraan, jolla voi kuvata 4K-materiaalia. 

 

Sony Xperia Z2 -älypuhelimessa yhdistyy Sonyn paras osaaminen. Se on veden- ja 

pölynkestävä älypuhelin, jolla pystyy kuvaamaan uuden HD-muodon mukaisella 4K-

tarkkuudella.  20,7 megapikselin kuvakennon, Sonyn palkitun G-optiikan ja BIONZ-

kuvaprosessorin ansiosta kuvien ja videoiden värit 

erottuvat upeasti ja kuvausjälki on terävää jopa 

heikoissa valaistusolosuhteissa. Uudella 

hidastustoiminnolla voi kuvata 120 kuvaa sekunnissa 

ja nähdä maailmaan aivan uudesta näkökulmasta.  

 

Xperia Z2 -älypuhelimessa on suuri 5,2 tuuman näyttö 

mistä huolimatta puhelin on edeltäjänsä kapeampi. 

Puhelimessa käytetty uusi näyttötekniikka on peräisin 

Sony BRAVIA -televisioista, mikä on ensimmäisen 

kerran, kun matkapuhelimessa on käytetty yhtä 

edistynyttä tekniikkaa. Näyttö on optimoitu antamaan 

puhelimeen laajemman väripaletin, huipputerävän 

kuvan ja laajan katselukulman. 

 

– Xperia Z2 -älypuhelimen myötä olemme vieneet Z-

sarjan aivan uudelle tasolle. Jo ennestään erinomainen älypuhelin on parannettu kaikilla 

osa-alueilla. Puhelimen myötä vahvistamme johtoasemaa vedenpitävien älypuhelimien 

markkinoilla. Lopputulos on tinkimätön elämys, joka henkii Sonya alusta loppuun, 

kertoo Sony Mobilen pohjoismaiden markkinapäällikkö Ola Lilja Molén. 

 

Älypuhelinten viimeisintä prosessoriteknologiaa 

Käyttäjäkokemuksen maksimoimiseksi Sony Xperia Z2 on varustettu maailman 

nopeimmalla älypuhelinprosessorilla: Qualcomm Snapdragon 801, 2.3 GHz quad-core 

Krait CPU ja 4G LTE. Päivitetty Adreno 330 -näytönohjain antaa lisävoimaa vaativille 

3D-peleille. 

 

Täynnä musiikkia ja elokuvia 

Xperia Z2 -älypuhelimessa on jo valmiiksi kattava viihdetarjonta, kun sen ensimmäisen 

kerran laittaa päälle. Kaikki puhelimen omistajat saavat eksklusiivisen katseluoikeuden 

kuuteen Sony Picturesin pitkään elokuvaan, muun muassa palkittuun Captain Philipsiin. 

Lisäksi puhelimen mukana tulee 30 päivän ilmainen kokeiluaika Music Unlimited -

palveluun.  

 

Älyranneke kaupan päälle 

Julkaisua seuraavilla viikoilla Xperia Z2 -älypuhelimen mukana tulee SmartBand -

älyranneke ilman lisämaksua. SmartBand SWR10 -älyranneke on uudenlainen laite, 

jonka avulla voi seurata kaikkea, mitä omassa elämässä tapahtuu. Esimerkiksi Lifelog-

sovelluksen avulla ranneke kertoo, monta askelta on ottanut päivän aikana ja miten on 

nukkunut yöllä. Lifelogin avulla näkee myös kuinka kauan on viettänyt aikaa 

Facebookissa, mitä kappaleita on kuunnellut ja missä hieno kuva on otettu. Kaikki tieto 

näkyy helposti ja ymmärrettävästi sovelluksesta. 

 



 

 

   

Huippulaatuinen ääni ja kuva 

Xperia Z2 -älypuhelimen 4K-kuvalaadun pariksi  Sony julkistaa myös lisävarusteeksi 

STM10-stereomikrofonin. Mikrofoni hyödyntää samaa tekniikkaa, jota käytetään Sonyn 

edistyneissä videokameroissa. Laadukkaan äänen nauhoittamisen mahdollistaa 

puhelimen kuulokeliitäntään lisätty ylimääräinen yhteys. 

 

Viihdettä ilman keskeytyksiä 

Yhdessä lisävarusteena saatavien Sonyn MDR-MC31EM-kuulokkeiden  kanssa jopa 98 

prosenttia kaikesta taustamelusta suodattuu pois. Näin ollen häiriötön musiikin kuuntelu 

tai elokuvan katselu on mahdollista esimerkiksi kolisevassa junassa tai meluisassa 

lentokoneessa. 

 

Xperiaan vaihtaminen on helpompaa kuin koskaan 

Xperia Transfer Mobilen ansiosta vaihtaminen Xperiaan iPhonesta tai toisesta Android-

puhelimesta on nyt helpompaa kuin koskaan. Ilman, että laitteita tarvitsee välissä 

yhdistää tietokoneeseen, siirtyvät kaikki yhteystiedot, kuvat, selaimen suosikit, 

sovellukset, viestit ja paljon muuta joko langattomasti NFC-yhteydellä tai kaapelilla 

suoraan vanhasta puhelimesta uuteen Xperiaan. 

 

Xperia Z2 -älypuhelimen kanssa voi jättää laturin kotiin 

Xperia Z2 -älypuhelimessa on 3200 mAh akku, joka antaa luokkansa parhaan 

akunkeston. Lisäksi akun kestoa voi pidentää käyttämällä STAMINA-tilaa, joka sulkee 

automaattisesti taustalla käynnissä olevat prosessit ja sovellukset näytön kytkeytyessä 

pois päältä. 

 

Sovelluksilla kamera fiksummaksi 

Xperia Z2 kehittää käyttäjänsä valokuvaus- ja videokuvaustaitoja tarjoamalla joukon 

viihdyttäviä ja käyttännöllisiä sovelluksia, jotka on sisällytetty suoraan kameran 

käyttöliittymään. Info-eye, Social live, Timeshift burst -sovellusten lisäksi puhelimen 

mukana tulee myös seuraavat viisi sovellusta. Lisää sovelluksia löytyy ladattavana 

Google Play -sovelluskaupassa:  

 

 Hidastus 

Timeshift Video -sovelluksella voi kuvata 120 kuvaa sekunnissa. Jo 

etukäteen voi päättää, missä kohtaa videota nopeus muuttuu. Toiminto 

toimii jopa veden alla. 

 

 Tee kokeita tehosteilla 

Creative Effect -toiminto tarjoaa valikoiman erilaisia reaaliaikaisia 

suodattimia, joita voi laittaa kuvien ja videoiden päälle. Sovelluksella voi 

muuttaa värejä, luoda peili- tai liiketehosteen.  

 

 Kaunis sumennus 

Background defocus on sovellus, jonka avulla taustan voi sumentaa 

säilyttäen kuvan kohteen terävänä. Tämä on mahdollista siten, että 

kamera ottaa kaksi kuvaa, tarkan ja epätarkan, jotka se yhdistää. 

 

 Lisätyllä todellisuudella (Augmented reality) hauskempi 

todellisuus 

AR-tehoste on nyt päivitetty uusilla, hauskoilla animaatioilla ja äänillä, 

jotka voi asentaa Xperia Z2 -älypuhelimella otettujen kuvien ja videoiden 

sisään. 

 

 Jaa tunteesi videolla 

Vine Video -sovelluksen avulla on helppoa tallentaa ja jakaa lyhyitä 

videoita ilman, että erikseen sulkee kamerasovellusta. Sovellus toimii jopa 

veden alla. 



 

 

   

 

Xperia Z2 -älypuhelimen kamerasovellukset ovat osa Sonyn nykyisiä ja tulevia 

yhteistyökumppaneita käsittävää ekosysteemiä. Ekosysteemi tuottaa jatkuvasti uusia 

hauskoja ja hyödyllisiä kuvauselämyksiä sovellusten muodossa suoraan kameran 

käyttöliittymässä. 

 

Sony Xperia Z2 hyödyntää Android KitKat (4.4) -käyttöjärjestelmää. Puhelimen on 

saatavana mustana, valkoisena ja lilana. Sony Xperia Z2 -älypuhelin tulee suunnitellusti 

myyntiin Suomessa huhtikuussa. 

 

Sony Xperia Z2 -älypuhelimen tärkeimmät ominaisuudet:  
 

 Sony G-objektiivi, mobiililaitteille suunniteltu Exmor RS™ -kuvakenno (1/2,3 tuumaa, 20.7 
megapikseliä) ja mobiililaitteille tarkoitettu BIONZ™-kuvaprosessori. 
 

 120 kuvaa sekunnissa kuvausnopeus ja videoiden suorajakomahdollisuus Vine-
kamerasovelluksella. 
 

 Yksinkertainen tiedonsiirto vanhasta Android- tai iPhone-puhelimesta Xperiaan™ Xperia™ 
Transfer -sovelluksella. 
 

 Vesi- ja pölytiivis (IP55 ja IP58). Näyttö karkaistua lasia ja alumiinirunko. 
 

 Tehokas 3200 mAh akku ja STAMINA Mode pidennettyyn akunkestoon. 
 

 5,2 tuuman TRILUMINOS™-näyttö varustettuna mobiililaitteille tarkoitetulla X-Reality -
ominaisuudella.   
 

 4G och quad-core-processor, 2,3 Ghz med 3GB RAM. 
 

Lista kaikista Sony Xperia Z2 -älypuhelimen ominaisuuksista löytyy täältä. 
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Sony Mobile Communications lyhyesti 
Sony Mobile Communications on Tokiossa pääkonttoriaan pitävän Sonyn tytäryhtiö. Sony on kansainvälisesti 
johtava ääni-, video-, peli-, viestintä-, avainlaite- ja informaatiotekniikan kehittäjä niin kuluttaja- kuin 
ammattilaismarkkinassa. Sonylla on ainutlaatuinen asema olla johtava elektroniikka- ja viihdealan yritys 
maailmassa tarjoamansa musiikin, kuvien, tietokoneviihteen ja verkkoliiketoiminnan ansiosta. Sony Mobile 
Communications tarjoaa Xperia ™ älypuhelimiensa ja tablettivalikoimansa kautta parasta Sony-tekniikkaa, 
ensiluokkaista sisältöä ja palveluja sekä helpon liitettävyyden Sonyn viihteellisten kokemusten 
verkottuneeseen maailmaan. Lisätietoja: www.sonymobile.com 
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