
Spotify ja PlayStation™Music yhteistyöhön – luo peliisi sopiva 
soittolista 

 
Spotify on PlayStation Music -ominaisuus on nyt kaikkien saatavilla 41 maassa ja alueella 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Spotify ja Sony Network Entertainment International LLC (SNEI) lanseeraavat tänään eksklusiivisen 
musiikkikokemuksen, joka tekee lempimusiikin nauttimisesta pelatessa ennennäkemättömän 
helppoa. Kyllä, luit oikein – musiikin ja pelialan parhaat lyöttäytyvät yhteen. Joten mikäli hyppelet 
Pariisilaisten talojen katoilta, taistelet pahaa Crotaa vastaan tai pelaat Barcelonan riveissä Camp 
Noulla, saat päättää itse pelisi taustamusiikista.  
 

 

 Luo peliisi sopiva soittolista. Voit valita pelihetkesi ääniraidaksi lempikappaleesi 
PlayStation®4 (PS4™) tietokoneviihdejärjestelmän taustamusiikkitoiminnon avulla. Saatat 
kuolla pari kertaa RPG Bloodborne™-pelin ikimuistoisen hirviöiden käsissä (tai kynsissä), 
joten miksi et tekisi sitä lempimusiikkisi siivittämänä?  

 Mukaansatempaavaa poppia, ravisuttavaa hip hop -musiikkia, rauhoittavaa klassista… Spotify 
tarjoaa musiikkia kaikkiin tunnetiloihin ja tilanteisiin. 

 Suoratoistolla musiikkia kaikille. Nauti helposti kaikista suosikkikappaleistasi. Valitse jokin 
suosikeistasi Your Music tai Browse -kohdista löytääksesi täydellisen soittolistan jokaiseen 
tunnelmaan ja hetkeen. Spotifylta löytyy myös valmis valikoima uusia pelisoittolistoja. 

 Keskeytymätön musiikinkuuntelu. Spotify Connect antaa sinun hypätä kappaleiden yli tai 
lisätä volyymia mobiililaitteella tai tabletilla ilman, että joudut keskeyttämään pelaamista.  
 

“Musiikki on aina ollut iso osa pelaamista,” kertoo Gustav Söderström, Spotifyn Chief Product Officer. 
“Muistan pelanneeni tietokonepelejä, kuten Quakea ja Counter-Strikea, suosikkikappaleideni soidessa 
taustalla – ne vievät koko pelikokemuksen täysin uudelle tasolle. Tämänpäiväisen lanseerauksen 
avulla tuomme takaisin tuon pelaamisen ja musiikin kuuntelun saumattoman yhteensopivuuden 
kauniisti suunniteltuna ja sulavana kokemuksena, joka näyttää hyvältä myös isolla ruudulla.  
 

“PlayStation Network on paras paikka löytää digitaalista viihdettä ja olemme innoissamme, että 
miljoonat käyttäjät ympäri maailmaa voivat nyt nauttia kaikkein houkuttelevimmasta 
musiikkipalvelusta PlayStation 4 ja PlayStation 3 -konsoleillaan,” kertoo John Kodera, President, Sony 
Network Entertainment International. “Spotify on hyvä perusta PlayStation Musicille. Aiomme jatkaa 
palvelun kehittämistä, jotta voimme tuottaa parhaan viihdekokemuksen, jota myös pelaajat 
odottavat PlayStation Networkiltä.” 

 

Spotify ja SNEI ovat tehneet tiiviisti yhteistyötä rakentaakseen täysin uudenlaisen 
musiikkikokemuksen, joka ei pelkästään kuulosta mahtavalta, vaan myös näyttää upealta TV:ssä, ja 
jota on helppo hallita langattomalla DUALSHOCK-ohjaimella. 
 
Spotify on Playstation music -ominaisuus on saatavissa PS4 ja PS3 -konsoleille ja Xperia™ -
älypuhelimille ja tableteille tänään.   



Spotify on palkittu digitaalisen musiikin palvelu, jonka kautta voi kuunnella yli 30 miljoonaa kappaletta. Spotifyn unelmana on 
tuoda kaikki maailman musiikki kaikkien saataville – nopeasti, ajasta ja paikasta riippumatta. Spotifyn avulla musiikin 
löytäminen, järjestäminen ja jakaminen ystävien kesken on entistä helpompaa. Spotify myös varmistaa, että artistit saavat 
ansaitsemansa tulon. Spotify on tällä hetkellä saatavilla 58 maassa ja palvelulla on yli 60 miljoonaa aktiivista käyttäjää ja yli 15 
miljoonaa maksavaa tilaajaa. Spotify sai alkunsa Ruotsissa vuonna 2008. Sen jälkeen Spotify on jakanut yli 2 miljardia dollaria 
tekijänoikeuksien haltijoille. Spotify on tällä hetkellä toiseksi suurin digitaalisen musiikin tulonlähde levy-yhtiöille Euroopassa ja 
maailmanlaajuisesti suurin ja menestynein musiikin suoratoistopalvelu. 
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