
Ilmainen Spotify nyt myös Windows Phonelle
Parhaat ilmaiskuuntelukokemukset saatavilla nyt Windows Phoneen.

Tästä päivästä lähtien Windows Phonen omistajat voivat nauttia älypuhelimillaan miljoonista kappaleista ilmaiseksi. Windows Phonella voi
nyt kuunnella Spotifysta omia soittolistoja, löytää uutta musiikkia ja kuunnella lempiartistinsa koko tuotantoa.

Windows Phonella voi kuunnella Spotifysta shuffle-toiminnolla:

Kaikkea musiikkia. Voit kuunnella kaikkia itse luomiasi sekä seuraamiesi ihmisten soittolistoja. Voit löytää uutta musiikkia, tallentaa,
soittaa shufflena ja jakaa.
Lempiartisteja. Haluatko kuunnella vain yhtä artistia? Paina shufflea, rentoudu ja kuuntele koko tuotanto. Älä tyydy vähempään.
Sinun ei tarvitse odottaa 20 minuuttia kuullaksesi yhtä biisiä lempiartistiltasi.
Soittolistoja browse-toiminnolla. Menossa lenkille tai salille? Spotifystä löydät soittolistat, joiden avulla treeni kulkee. Vai oletko
isännöimässä juhlia, tai valmistautumassa illanviettoon? Spotify tarjoaa soittolistat kaikkiin tilanteisiin. Tarvitsitpa nopeatempoista
biittiä tai jotain hidasta rentoutumiseen, kaikki löytyy yhdestä palvelusta.

Sovellukseen on myös tehty uusia parannuksia. Hakutulokset näyttävät paremmilta kuin koskaan, ja artistien selaaminen sekä
samankaltaisten artistien etsiminen on nyt entistäkin helpompaa.

“Olemme innoissamme Spotifyn ilmaiskuuntelun laajentumisesta Windows Phoneen,” sanoo Steve Guggenheimer, Microsoftin
varapääjohtaja. “Tämän myötä Windows Phone -fanit ympäri maailmaa pääsevät kokemaan rakastettuja musiikkielämyksiä. Laajennus on
hieno esimerkki alustastamme ja Spotifyn palvelusta.”

“Haluamme tuoda musiikin kaikkien ulottuville,” sanoo Dave Price, Spotifyn tuotejohtaja. “Tänään juuri se toteutuu, kun tuomme parhaat
musiikkielämykset Windows Phonen käyttäjille ympäri maailmaa.”

Spotify Premium tarjoaa edelleen parhaimmat kuunteluelämykset. Voit kuunnella haluamiasi kappaleita ilman mainoksia, korkealaatuisella
äänenlaadulla. Lisäksi voit synkata soittolistoja puhelimeesi kuunneltavaksi offline-tilassa, kun et ole internet-yhteydessä.

Spotify on nyt saatavilla Windows Phone 8 ja 8.1 käyttäjille, ja sen voi ladata täältä: Windows Phone Store.

Spotify

Spotify on palkittu digitaalisen musiikin palvelu, jonka kautta voi kuunnella yli 20 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 57 maassa ja palvelulla on yli 40 miljoonaa aktiivista käyttäjää ja yli 10 miljoonaa maksavaa tilaajaa.

Spotify sai alkunsa Ruotsissa vuonna 2008. Sen jälkeen Spotify on jakanut yli miljardi dollaria tekijänoikeuksien haltijoille. Spotify on tällä
hetkellä toiseksi suurin digitaalisen musiikin tulonlähde levy-yhtiöille Euroopassa (IFPI 2011), ja maailmanlaajuisesti suurin ja menestynein
musiikin suoratoistopalvelu.

http://www.spotify.com

* Maailmanlaajuisesti lisensoituja kappaleita. Valikoima vaihtelee maittain.


