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Luo klassinen ja täydellinen vinyylin
äänikokemus langattomasti Sonyn
uudella PS-LX310BT-soittimella
•

•

Koe laadukas vinyyliääni missä tahansa langattomassa
kaiuttimessa, soundbarissa tai kuulokkeissa
BLUETOOTH®-toiminnon ansiosta
Laadukas rakenne takaa tasapainoisen ja vakaan äänen
• Tyylikäs huippuluokan muotoilu sopii kaikenlaisiin
tiloihin

Käytpä sitten läpi vanhoja albumeitasi tai kasvatat levykokoelmaasi uusilla
julkaisuilla, voit siirtää vinyylit nykypäivään uuden Sony PS-LX310BT soittimen kanssa. Sony fuusioi rakastetun vinyylin äänenlaadun tämän
hetken

mukavuuksiin

ja

joustavuuteen

liittämällä

langalliseen

tai

langattomaan laitteeseen.
Menneisyys yhdistyy tähän päivään
LX310BT tuo vinyylin lämpimän äänen mihin tahansa langattomaan
kaiuttimeen, soundbariin tai kuulokkeisiin sisäänrakennetun BLUETOOTH®lähettimen ansiosta. Laitteiden pariliitos on yksinkertaista käyttämällä
erityistä BLUETOOTH® -painiketta, ja automaattisen toistotoiminnon ansiosta
musiikki kuuluu heti viimeisestä pariksi yhdistetystä laitteesta, kun painetaan
play-nappia. Yksinkertaisten käyttötoimintojen ansiosta kuka tahansa voi
nauttia

vinyylitason

äänenlaadusta.

Lisäksi

levysoittimessa

on

myös

äänikaapeli langallista yhteyttä varten.
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LX310BT

sallii

erilaisia

vahvistinvalintoja

1

.

Tämä

takaa

laajan

yhteensopivuuden käytettäessä erilaisia toistojärjestelmiä ja BLUETOOTH®liitäntöjä

äänenvoimakkuuden

säätämiseen.

Laitteessa

on

myös

sisäänrakennettu phono-esivahvistin, joka voidaan valita käytettäväksi
vahvistimilla, jotka tarjoavat vain linjatason.
Laadukasta soundia
LX310BT:ssä ääniteknologia ja laitteen rakenne on päivitetty, jotta vinyyli
kuulostaa paremmin kuin koskaan. Soittimessa on alumiininen valurauta,
joka tarjoaa erinomaisen äänitasapainon, ja uudelleen suunniteltu äänivarsi.
Paksu ja tukeva pölysuoja takaa, että vinyylitason äänestä voi nauttia vielä
pitkään.
Koe vinyylin uudelleentuleminen tyylillä
LX310BT:n ulkonäkö ja tuntuma on huolellisesti suunnitellun rakenteen ja
laadun ansiota. Laitteessa on myös painikkeita intuitiiviseen käyttöön,
mukaan lukien BLUETOOTH®-painike, jonka avulla voi helposti käynnistää,
pysäyttää ja yhdistää laitteen.
PS-LX310BT on saatavilla huhtikuussa 2019 suositushintaan 200 euroa.
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Valittavissa on alhainen, keskitaso ja korkea vahvistus
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Sony lyhyesti:
Sony on johtava sekä kuluttajille että ammattilaisille suunnattujen audio-, video-,
valokuvaus-, peli- ja viestintä-, key device- ja tietotekniikkatuotteiden valmistaja.
Sony on Music-, Pictures-, Computer Entertainment- ja Online-liiketoiminnoillaan
maailman johtava elektroniikka- ja viihdeyritys. Sonyn yhteenlaskettu myynti
edellisenä, 31.3.2018 päättyneenä tilivuonna oli noin 77 miljardia Yhdysvaltain
dollaria. Lisätietoja, Sony Global -verkkosivut: www.sony.net

3

