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Sony vinner seks EISA-priser
•
•
•
•
•
•

Europeisk Soundbase 2015-2016: Sony HT-XT3
Europeisk Design-TV 2015-2016: Sony KD-65X9005C
Europeisk Profesjonelt Kompakt Systemkamera 2015-2016: Sony
α7 II
Europeisk Reisekompaktkamera 2015-2016: Sony Cyber-shot
DSC-HX90/V
Europeisk Objektiv til Kompakt Systemkamera 2015-2016: Sony
FE 90mm F2.8 Macro G OSS
Europeisk Multimedia Smarttelefon: Sony Xperia™ Z3+

Sony feirer at seks av deres produkter fra seks forskjellige kategorier har blitt
anerkjent av EISA (European Imaging and Sound Association) – den største

redaksjonelle multimedia-organisasjonen i Europa. EISA har stor tillit i
markedet og bruker anerkjente eksperter til å analysere og vurdere et stort
utvalg produkter for å finne årets beste. Sonys seks priser er derfor et bevis
på at selskapet fortsetter å skape innovative produkter som levere både på
stil og innhold. Nedenfor kan du lese begrunnelse for at nettopp disse seks
produktene vant EISA-priser:

Europeisk Soundbase 2015-2016: Sony HT-XT3

Sonys HT-XT3 soundbase tilbyr fantastisk lydkvalitet, omfattende
nettverksfunksjoner og et slankt og stilig kabinett som kan brukes sammen
med skjermer opp til 65" og 50 kg. Den høye kvaliteten og ytelsen
frembringes ved hjelp av koaksiale høyttalere som kombinerer
glassfiberarmerte membraner og en sentrert diskanthøyttaler, samtidig som
en kraftfull bass blir levert av to integrerte subwoofere. Mulighetene for
nettverkstilkoblinger er suverene, inkludert HDMI, Ethernet, Wi-Fi, USB,
Bluetooth, NFC og kompatibilitet med Google Cast. Hi-Res lydformater som
Dolby TrueHD, DTS-HD Master Audio, FLAC, WAV og DSD støttes, og takket

være HT-XT3s nettverksegenskaper kan den også være en del av et større
multiroom-system som styres av Sonys SongPal-app. Dette er en velutstyrt
soundbase som høres fantastisk ut og som er tilgjengelig til en god pris.

Europeisk Design-TV 2015-2016: Sony KD-65X9005C

Det er sjelden at en TV får deg til å tenke ”wow” før den i det hele tatt er slått
på. Men Sonys 65X9005C oppnår dette takket være sitt utrolige design.
Denne 65”-skjermen passer perfekt inn i stuen med sitt ultra-slanke design,
da den kun måler 4,9 mm på sitt slankeste. TV-en kommer med en innovativ
veggmonteringsløsning, som takket være Sonys vertical airflow-system, gjør
at TV-en går i ett med veggen. De som foretrekker å plassere 65X9005C på et
TV-bord kan velge mellom brede eller smale stillinger på de slanke
aluminiums-føttene. Designen er ikke det eneste som er imponerende ved
denne TV-en: 4K Ultra HD-skjerm sammen med Sonys unike TRILUMINOSskjermteknologi leverer imponerende fargerike og skarpe bilder, samtidig
som Android TV samler alle TV-funksjonene i én sofistikert hjemskjerm.

Europeisk Profesjonelt Kompakt Systemkamera 2015-2016: Sony α7 II

Sony α7 II er et fullformat kompakt systemkamera av virkelig profesjonell
kvalitet som forsterker konkurransen med speilreflekskameraer og tilbyr et
stort potensial i et lettvektshus. Den fullformats bildebrikken med 24 Mp har
fremragende dynamikkegenskaper sammen med lav bildestøy ved høye ISOtrinn, og det hybride AF-systemet gir hurtig og nøyaktig fokusering.
Magnesiumhuset og et nytt håndgrep revolusjonerer opplevelsen og
betjeningen sammenlignet med forgjengeren, mens den innebygde 5-aksers
bildestabilisatoren er ekstremt nyttig når du fotograferer håndholdt, spesielt
med nærfoto og lange lukkertider. Alt dette gjør α7 II til et seriøst alternativ
til en fullformat speilrefleks.
Europeisk Reisekompaktkamera 2015-2016: Sony Cyber-shot DSC-HX90/V

Sony Cyber-shot DSC-HX90/V er verdens minste[i] superzoom
kompaktkamera med innebygd elektronisk søker. Zeiss Vario-Sonnar T*objektivet byr på et kraftig zoomområde tilsvarende 24–720 mm og dekker
alle tenkelige reisesituasjoner. Den elektroniske søkeren er spesielt nyttig for
øyet i kraftig lys, og skyves inn i kameraet når den ikke trengs. LCD-skjermen
som vipper 180° forenkler kreativ fotografering fra ulike vinkler. Video kan
tas opp med 180/60p i meget god kvalitet, og HX90V har innebygd GPS[ii],
samt WiFi med NFC. Et utmerket reisekamera i lommestørrelse som du kan ta
med overalt.
Europeisk Objektiv til Kompakt Systemkamera 2015-2016: Sony FE 90mm
F2.8 Macro G OSS

Sony FE 90mm F2.8 Macro G OSS er sannsynligvis det beste objektivet i sin
klasse, og leverer noen av de fineste testresultatene EISAs eksperter
noensinne har sett. Det er utrolig skarpt, selv ut i hjørnene ved største
blender, og har minimal fortegning og fargebrytningsfeil. Kontrastnivået det
leverer åpner for flotte bilder ved f/2,8, og det leverer vakker gjengivelse av
bokeh, med myke toneforløp, takket være de runde blenderlamellene. Med
solid byggekvalitet, stillegående fokusering og effektiv optisk
bildestabilisator er dette et objektiv av svært høy kvalitet.
Europeisk Multimedia Smarttelefon: Sony Xperia™ Z3+

Sony Xperia Z3+ tilbyr en unik kombinasjon av elegant design, allsidighet og
robust kvalitet. Denne 6,9mm slanke smarttelefonene er ikke bare vann- og
støvtett[iii], den kommer også med avanserte multimedia-funksjoner i form
av suveren fotografering, knivskarp 4K-video og Hi-Res Audio. Et nytt
vidvinkel frontkamera med fem megapiksler gir deg mulighet til å ta
imponerende gruppe-selfies, mens hovedkameraet leverer forbedret ytelse i
svakt lys og raskere bildebehandling. Når det kommer til lyd, er Sony Xperia
Z3+ fullt kompatibel med Hi-Res Audio-innhold, og den justerer automatisk
innstillingene i forhold til tilkoblede hodetelefoner. På toppen av dette har
Sony klart å levere opp til to dagers batterilevetid[iv].
[i]Among compact digital cameras with a built-in viewfinder and 30x or
greater optical zoom lens, as of announcement date.
[ii]GPS only available in the DSC-HX90V, not in the DSC-HX90
[iii] The Xperia Z3+ is waterproof and protected against dust, so don’t worry if
you get caught in the rain or want to wash off dirt under a tap, but remember
– all ports and attached covers should be firmly closed. You should not put

the device completely underwater or expose it to seawater, salt water,
chlorinated water or liquids such as drinks. Abuse and improper use of device
will invalidate warranty. The device has Ingress Protection rating IP65/68. For
more info see http://support.sonymobile.com/gb/dm/waterproof. Note: the
Xperia has a capless USB port to connect and charge. The USB port needs to
be completely dry before charging.
[iv]Battery life has been measured against Sony Mobile Communications AB’s
smartphone usage profile, defined in September 2014 to represent the typical
smartphone user’s active condition, including but not limited to a range of
usage scenarios (calling, texting, web browsing, social networking, game
playing, music listening, picture taking, picture browsing, online video
watching, video recording and playback).

Om Sony
Sony er en verdensledende produsent innenfor lyd, video, spill,
kommunikasjons- og informasjonsteknologiske produkter for både forbrukere
og profesjonelle. Med sin musikk-, bilde-, dataunderholdning- og onlinevirksomhet, er Sony unikt posisjonert til å være det ledende elektronikk- og
underholdningsselskapet i verden. Sony registrerte en årlig omsetning på ca.
68 milliarder dollar for regnskapsåret som endte 31. mars 2015. For mer
informasjon om Sony, vennligst besøk www.sony.net
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