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Korkealaatuista äänentoistoa missä ja milloin vain Sonyn uusilla
langattomilla kaiuttimilla

SRS-X3: Vaikuttavat bassoäänet kompaktissa muotoilussa
SRS-X2: Kevyt paino mutta muhkea äänentoisto

Sonyn uudet kompaktit langattomat kaiuttimet SRS-X2 ja SRS-X3 ovat ihanteellisia sekä sisä- että ulkokäyttöön pienen ja kevyen
muotoilunsa ansiosta. Kokoonsa nähden poikkeuksellisen hyvä suorituskyky tekee Sonyn kannettavista langattomista kaiuttimista
erinomaisen kumppanin musiikinkuunteluun mobiililaitteilla. Yhdistäminen mobiililaitteeseen käy nopeasti ja helposti langattoman musiikin
toistamiseen suunnitellun sisäänrakennetun Bluetooth®-yhteyden avulla. NFC-yhteensopivalla laitteella yhdistäminen onnistuu
yksinkertaisesti koskettamalla mobiililaitteella kaiuttimen päällistä ja musiikin kuuntelu alkaa yhdellä kosketuksella.

SRS-X3 langaton kaiutin

SRS-X3 -kaiuttimesta löytyy voimaa muuntaa mikä tahansa älypuhelin, tabletti tai mobiililaite kannettavaksi äänentoistojärjestelmäksi. SRS-
X3 -kaiuttimessa on kaikki vaadittavat ominaisuudet: erinomainen ergonomia, kestävä materiaali ja uskomaton bassoääni - kaikki pakattuna
kiistämättömän tyylikkääseen muotoiluun. Aivan kuten isommissa sisarmalleissakin, SRS-X9, SRS-X7 ja SRS-X5 kaiuttimissa, myös SRS-
X3 -kaiutin noudattaa ”Definitive Outline” -muotoilua, joka on osatekijä hyvään äänenlaatuun ja sopii jokaiseen asuintilaan.

Kaiuttimen kokoon nähden vaikuttava bassoääni saadaan aikaan kahdella passiivielementillä, jotka on sijoitettu sekä eteen että taakse, ja
ilmanpaineella, jonka laitteen 20W kokoäänialan kaiutin tuottaa. Kaiuttimen korkealaatuinen äänimaailma on saatu aikaan Sony
ainutlaatuisen ClearAudio+ -teknologian avulla, joka on Sonyn digitaalisen prosessoinnin kokemuksen tulosta. ”Sound mode”, joka tuo
entistäkin enemmän ominaisuuksia pieneen kokoon ja takaa vaikuttavan äänentoiston toistamalla laajemman äänialueen.

Kaiuttimen akun kestosta ei tarvitse huolehtia, sillä sisäänrakennettu akku antaa virtaa jopa seitsemäksi tunniksi. Kaiuttimen voi siis
mainiosti ottaa mukaan ulos lähtiessä. Akku on helppo ladata micro-USB-kaapelilla ja suoraan verkkovirtaan liitettynä lataus sujuu vieläkin
nopeammin. Kaiuttimen kantamista puolestaan helpottaa kaiuttimelle sopiva kantolaukku, jonka saa taiteltua pieneen tilaan, kun laukku ei
ole käytössä. Langaton musiikinkuuntelu onnistuu helposti Bluetooth®- ja NFC-yhteyksien avulla. Kun puhelin on yhdistetty kaiuttimeen, voi
kuuntelun kesken myös puhua kaiutinpuheluita ja jatkaa sen jälkeen suoraan musiikinkuuntelua.

SRS-X2 langaton kaiutin

SRS-X2 -kaiutin on täydellinen seuralainen ulkona. Kaiutin on tarpeeksi pieni sopimaan käteen mutta kyllin tehokas tuottamaan komean
äänen. Äänenlaadussa ei ole tingitty pienen koon vuoksi ja sitä on jopa parannettu käyttämällä ClearAudio+ -tekniikkaa ja ”Sound mode” -
toimintoa. Kestävä ja kevyt kotelo tekee kaiuttimesta täydellisen ulkokäyttöä ajatellen.

Vaivattoman langattoman musiikinkuuntelun mahdollistaa SRS-X2 -kaiuttimen sisäänrakennettu Bluetooth® -yhteys. Bluetooth® ja NFCtm
yhteydet mahdollistavat musiikinkuuntelun vain yhden kosketuksen avulla ilman yhtään johtoa. Kaiuttimessa on sisäänrakennettu akku, joka
ladataan tehokkaimmin micro-USB-kaapelilla ja verkkovirtalaturilla. Akku antaa jopa viisi tuntia soittoaikaa. Näin ollen kaiutin on ihanteellinen



ladataan tehokkaimmin micro-USB-kaapelilla ja verkkovirtalaturilla. Akku antaa jopa viisi tuntia soittoaikaa. Näin ollen kaiutin on ihanteellinen
ulkokäyttöön vaikka festareilla tai puistossa.

Sonyn SRS-X3 ja SRS-X2 -kaiuttimet tulevat Suomessa myyntiin heinäkuussa 2014.

Kaiuttimien suositushinnat ovat:

SRS-X3: 150 euroa

SRS-X2: 100 euroa

Tärkeimmät tekniset tiedot (englanniksi):

SRS-X3 SRS-X2
General

Dimension(WHD)
Approx.
185mmx67mmx66mm

Approx.
171mmx60.5mmx56.5mm

Weight Approx. 850g Approx.500g

Supplied Acc.

USB AC adapter
including Micro
USB cable (1)

USB AC adapter
including Micro USB
cable (1), Carrying
Pouch (1)

Microphone Type Electlet Condenser type Electlet Condenser type
Directionality Omni directional Omni directional
Battery

Battery Type
AC(USB)/Built-in
Lithium-ion Battery

AC(USB)/Built-in Lithium-
ion Battery

Battery
Life(Bluetooth
connection) Approx. 7H Approx. 5H
Speaker

Speakers
Full range: Approx. 34
mm diameter x 2

Full range: Approx. 45 mm
diameter x 2

Enclosure type Passive Radiator Bass-reflex
Frequency range 60-16,000Hz 100-20,000Hz
Amplifier Maximum Output

Power
20W: Full range: 10W x
2 20W: Full range: 10W x 2

Sound
technologies ClearAudio+ Yes Yes
Bluetooth

Communication
System

Bluetooth Specification
Version 2.1 + EDR

Bluetooth Specification
Version 3.0

Maximum
communication
range

Line of sight
Approx. 10 m

Line of sight Approx. 10
m

Compatible
BLUETOOTH
Profiles

A2DP, AVRCP, HFP,
HSP A2DP, AVRCP, HFP, HSP

Supported
codec SBC SBC
Connection NFC Yes Yes

Inputs

Audio-in/ Micro-USB
terminal(for charging
speaker itself)

Audio-in/ Micro-USB
terminal(for charging
speaker itself)

Tuotekuvia:

https://www.sonynordicimages.net/wireless-speakers

Lisätietoja:

Mika Ilves, Nordic Product Manager, Sony Nordic

mika.ilves@eu.sony.com / +358 207 421 200

Lene Aagaard, PR communications Manager, Sony Nordic
lene.aagaard@eu.sony.com / +45 43 55 72 92

Tai (myös tuotenäytepyynnöt):

Jukka-Pekka Hares, Viestintätoimisto Manifesto



sony@manifesto.fi / 050 371 5364

Sony lyhyesti

Sony on yksi maailman johtavista sekä kuluttajille että ammattilaisille suunnattujen audio-, video-, viestintä- ja tietotekniikkatuotteiden innovoijista. Sony on tunnettu sen audiovisuaalisista
tuotteista kuten 4K Ultra HD ja Full HD LED BRAVIA™ -televisioista, Cyber-shot™-digitaalikameroista, Handycam®-videokameroista, “α”-mallin (lausutaan Alpha) digitaalisista SLR-
kameroista, Sony-tableteista ja Walkman®-MP3-soittimista sekä VAIO™-tietokoneista ja ammattilaisten broadcast-tuotantolaitteista.

Lisätietoja Sony Europesta osoitteessa: www.sony-europe.com. Lisätietoja Sony Corporationista osoitteessa: www.sony.net.

Sony, WALKMAN, VAIO, Cyber-shot, Handycam, α, Exmor, BRAVIA and XDCAM ovat Sony Corporationin rekisteröityjä tavaramerkkejä. Kaikki muut tavaramerkit ovat niiden yritysten
omistamia joille kyseiset tavaramerkit ovat rekisteröity.


