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Sony Xperia Z2 Tablet – maailman nopein ja 

ohuin vedenkestävä tabletti 
 
Tänään 24. helmikuuta Sony julkistaa vedenkestävän, uusimmalla prosessorilla 

ja huipputerävällä näytöllä varustetun Xperia Z2 Tablet -uutustabletin. 6,4 

millimetrin paksuudellaan Xperia Z2 Tablet on myös maailman ohuin ja kevyin 

10 tuuman tabletti. 

 

Vedenkestävä Sony Xperia Z2 Tablet on 

tehty lunastamaan paikkansa parhaana 

viihdelaitteena. Xperia Z2 Tablet on 

maailman ensimmäinen tabletti, jossa on 

teräviä kuvia ja luonnollisia värejä tuottava 

Live Color LED -teknologia, jota käytetään 

myös Sonyn uusimmissa BRAVIA-

televisioissa. X-Reailty-teknologia 

puolestaan analysoi ja parantaa jokaisen 

kuvan mahdollisimman upean 

katselukokemuksen saamiseksi. 

 

Paras äänimaailma 

Sony Xperia Z2 Tablet tuottaa kristallin 

kirkasta, koko rekisterin kattavaa ääntä 

kiitos tablettiin integroidun Front Surround 

Audio -tekniikan. Ensimmäisenä tablettina 

ikinä Xperia Z2 -tabletissa on myös sisäänrakennettu kohinanvaimennin. Yhdessä Sonyn 

MDR-NC31-kuulokkeiden kanssa peräti 98 prosenttia taustamelusta häviää. Musiikin 

kuuntelu tai elokuvan katselu onnistuu häiriöttä myös äänekkäässä ympäristössä kuten 

junassa tai lentokoneessa. 

 

– Sonyn edeltävä tabletti oli menestys ja sitä kiiteltiin kaikkialla maailmassa. Nyt 

lanseeraamme maailman ohuimman, kevyimmän ja nopeimman vedenkestävän tabletin. 

Tiedämme, että erityisesti vedenkestävyys on käyttäjien arvostama piirre. Xperia Z2 -

tabletilla vahvistamme johtavaa asemaamme entuudestaan, sanoo Sony Mobile 

Pohjoismainen markkinapäällikkö Ola Lilja Molén. 

 

Maailman nopein prosessori tabletissa 

Käyttökokemuksen maksimoimiseksi Xperia Z2 Tablet on varustettu maailman 

nopeimmalla tableteille tarkoitetulla prosessorilla, Qualcomm Snapdragon 801, 2.3 GHz 

quad-core Krait CPU ja 4G LTE. Päivitetty näytönohjain Adreno 330 antaa myös lisää 

tehoa vaativien 3D-pelien pyörittämiseen. 

 

Maailman ohuin ja kevyin tabletti 

Maailman ohuimman (6,4 mm) ja kevyimmän (426 g, Wi-Fi-malli) vedenkestävän 

tabletin jokainen yksityiskohta on suunniteltu erittäin huolellisesti ja kaikki materiaalit 

ovat tarkoin valittuja. Tuloksena syntyi 10 tuuman kokoinen tabeltti, joka on niin kevyt, 

että sitä voi pitää yhdellä kädellä. 

 

Iso akku, lyhyt latausaika 

Xperia Z2 -tabletin sisältämä 6000 mAh -paristo kestää jopa 10 tuntia yhtäkestoista 

multimediatoistoa tai yli 100 tuntia musiikinkuuntelua ilman uutta latausta. Integroidun 

Qualcomm Quick Charge 2.0 ansiosta Xperia Z2 Tablet latautuu uudelleen jopa 75 

prosenttia nopeammin. 



 

 

   

 

 

Kaksi hyvää kameraa 

Xperia Z2 -tabletissa on kaksi kameraa. Taustapuolella on 8,1 megapikselin kamera, 

joka taltioi Full HD -videota ja on varustettu Sonyn Exmor RS -kuvakenno. 

Kuvaprosessori tuottaa parhaan kuvalaadun yhdistämällä kasvojentunnistuksen, HDR-

toiminnon ja kohinanvaimentimen. Etupuolen 2,2 megapikselin kamera sopii 

täydellisesti videopuheluiden soittamiseen. 

 

Sony Xperia Z2 Tablet – tärkeimmät ominaisuudet 
 

 10,1 tuuman mobiililaitteille kehitetty Full HD TRILUMINOS™ -näyttö, Live Colour LED -teknologia ja 

X-Reality™ -kuvaprosessori. 

 S-Force Surround™ Sound ja Digital Noise Cancelling toistavat äänen lyömättömästi. 

 Maailman ohuin (6,4 mm) ja kevyin (426 g, Wi-Fi-malli / 439 g, LTE/3G-malli) vedenkestävä 

(IP55/IP58) tabletti. 

 Qualcomm Snapdragon 801 -prosessori, 2.3 GHz quad-core Krait CPUs, 3GB RAM, 4G LTE ja Battery 

STAMINA Mode -toiminto nopean ja kestävän toiminnon takaamiseksi. 

Android KitKat (4.4) -käyttöjärjestelmällä varustettu Sony Xperia Z2 Tablet on 

saatavissa mustana ja valkoisena sekä 4G- tai Wi-Fi-mallina. Uutuustabletin myynti on 

arvioitu alkavan Suomessa huhtikuussa.  

 
Sony Xperia Z2 -tabletin täydelliset tekniset tiedot löytyvät 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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