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Vedenkestävä Sony Xperia 10 II tuo 21:9kuvasuhteisen viihdekokemuksen
keskitason hintakategoriaan
•
•
•

21:9-kuvasuhteinen ja 6-tuumainen OLED -näyttö videokuvan
optimoinnilla kiehtovaan viihteeseen tien päällä
Uusi kolmilinssikamera antaa uusia luovia mahdollisuuksia
parannetun värinkäsittelyn ja uuden yötilan avulla
Parannettu tyylikäs ja kevyt (151g) muotoilu sekä IP65/IP68vesi- ja pölytiiviys sekä runkoa suojaava Corning® Gorilla® Glass
6

Sony julkaisi tänään uuden Xperia 10 II:n ja toi samalla uuden keskitason

hintaluokan puhelimen tuoteportfolioonsa.
“Sony esittelee uudessa keskitason hintaluokan Xperia 10 II -puhelimessa
enemmän Sony teknologiaa kuin koskaan aiemmin. Xperia 10 II on varusteltu
tyylikkäällä ja kevyellä muotoilulla ja on täydellinen älypuhelin uusimmalla
21:9 Wide OLED -näytöllä antaessaan katselijalle mahtavan
katselukokemuksen,” sanoo Masato Nakano, Sonyn Euroopan
puhelinliiketoiminnan johtaja.

21:9-suhteinen OLED -näyttö parannettua viihdettä varten

Kuten Xperia 10:ssä, myös Xperia 10 II:ssa on kuusituumainen 21:9-suhteinen
näyttö. Laitteen OLED-näytössä on käytetty Triluminous™ -tekniikkaa, jota
®
löytyy BRAVIA -televisioista, joka kohottaa viihdekokemuksen
mukaansatempaavaksi. Xperia 10 II:n korkealaatuisen OLED-näytön
videokuvan optimoinnilla voi katsella lempisisältöjä syvemmällä mustalla ja
elävämmillä väreillä.

21:9-suhteisen näytön ansiosta myös pelaaminen[1] on viety uudelle tasolle.
Näytössä on esimerkiksi moni-ikkunaominaisuus, joka mahdollistaa kahden
näytön tai sovelluksen käytön samanaikaisesti. Lisäksi puhelimessa voi
vaihdella helposti viimeksi käytettyjen ja suositeltujen sovelluksien välillä.
Side Sense -toiminto tarjoaa helpon pääsyn suosikkisovelluksiin yhdellä
peukalon kosketuksella.

Talleta jokainen hetki uudella kolmilinssikameralla

Xperia 10 II sisältää kolmen linssin kameran, jossa on 12MP-sensori sekä
kaksi 8MP-linssiä sekä samat polttoväliyhdistelmät kuin Xperia 1:ssä; 16mm:n
ultra-laajakuva, 26mm:n laajakuva sekä 52 mm:n teleobjektiivi.
Kuvaaja voi antaa mielikuvituksen laukata, sillä Xperia 10 II tallettaa

onnistuneen kuvan joka kerta uudella ja parannetulla värien toistolla Sonyn
johtavan digitaalisen kuvankäsittelyn osaamisen ansiosta. Tällä
parannuksella voi esiasetusten avulla luoda helposti hauskoja ja kauniita
ruoka- ja yökuvia sekä muotokuvia korkealaatuisesti jopa hämärässä.
21:9-suhteisessa näytössä on korkealaatuisella 4K-kuvankaappaus ja
elokuvien tallennusominaisuus.
Vesitiivis ja luotettava erittäin kevyessä paketissa
Xperia 10 II sopii täydellisesti käteen ohuen 69 mm leveyden, 21:9-suhteisen
näytön ja kevyen (151g) rungon ansiosta. IP65/IP68 vesi- ja pölytiiviyden[2]
sekä Corning Gorilla Glass 6 ansiosta Xperia 10 II on suojattu huoletonta
käyttöä varten.
3,600mAh akku kestää pitkään, joten suosikkisovelluksista voi nauttia
murehtimatta akun loppumista. Lisäksi sen lataustekniikat auttavat akkua
pysymään hyväkuntoisena; akulle ei tee hyvää, jos sen jättää kytketyksi
täydeksi ladattuna esimerkiksi yön yli, joten Xperia 10 II:n akku latautuu
ensin 90-prosenttisesti täyteen ja älykkäästi kokonaan täyteen juuri ennen
herätysaikaa. Xperia Adaptive Charging säätää lataustasoja varmistaakseen,
ettei akku ylikuormitu.
Xperia 10 II:ssa on erittäin suorituskykyinen Qualcomm® Snapdragon 665
Mobile Platform. Xperia 10 II:n ääni on huippuluokkaa High-Resolution- sekä
High-Resolution Wireless Audio -teknologioiden ansiosta ja äänisisältöjä voi
kuunnella langallisesti, langattomasti sekä 3.5mm liitännällä.
Saatavuus
Xperia 10 II on saatavilla mustana ja valkoisena huhtikuun 2020 loppuun
mennessä. Suositushinta on 369 euroa.

Lisätarvikkeet

Tyylikäs Style Cover View -kotelo on suunniteltu yhteensopivaksi Xperia 10 II

kanssa. Style Cover View auttaa suojaamaan puhelinta vahingoilta ja sen
ansiosta voi nähdä päivän, ajan sekä notifikaatiot vaikka kansi olisikin kiinni.

About Sony Corporation
Sony Corporation is a creative entertainment company with a solid
foundation of technology. From game and network services to music,
pictures, electronics, semiconductors and financial services - Sony's purpose
is to fill the world with emotion through the power of creativity and
technology. For more information, visit: http://www.sony.net/
[1]Yhteensopivuus pelien kanssa voi vaihdella.
[2] Xperia 10 II on vesi- ja pölytiivis, joten sateesta tai lian pesemisestä
hanan alla ei tarvitse huolestua, mutta kaikkien saumojen ja liittimien tulee
olla tiukasti kiinni. Puhelinta ei saa laittaa kokonaan veden alle, eikä sitä saa
altistaa merivedelle, suolavedelle, klooratulle vedelle tai muille nesteille,
kuten juomille. Laitteen väärin- ja virheellinen käyttö mitätöi takuun. Laite on
testattu suojausluokalla IP65/68. Lisätietoja osoitteesta:
https://support.sonymobile.com/global-en/dm/waterresistant/. Xperia 10
II:ssä on aukoton USB-portti kytkemistä ja lataamista varten. USB-portin on
oltava täysin kuiva ennen lataamista.

Tietoja Sony Corporationista

Sony Corporation on luova viihdealan yritys, joka perustaa liiketoimintansa
vankkaan teknologiaosaamiseen. Peli- ja verkkopalveluista musiikkiin,
valokuvaukseen, elektroniikkaan ja rahoituspalveluihin – Sonyn tarkoituksena
on tuoda maailmaan tunnetta luovuuden ja teknologian kautta. Lisätietoja
osoitteessa http://www.sony.net/
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