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Topp lydkvalitet, hvor som helst og når som helst, med trådløse
høyttalere fra Sony



SRS-X3: imponerende basslyd i kompakt design



SRS-X2: lav vekt – stor lydutgang

De nye kompakte bærbare høyttalerne fra Sony, SRS-X2 og SRS-X3, er ideelle for både
innendørs og utendørs bruk med sitt lettvektige og kompakte design. Med eksepsjonell
lydytelse for sine små størrelser, er Sony’s bærbare høyttalere perfekte for å lytte til
musikk fra din mobile enhet. Tilkoblingen til din mobile enhet skjer raskt og enkelt med
innebygget Bluetooth® for trådløs streaming, eller hvis du har en NFC-aktivert enhet –
bare berør toppen av hovedenheten til høyttaleren med mobilen eller nettbrettet for «onetouch» lytting av musikk.
SRS-X3 trådløs høyttaler
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SRS-X3 har kraften til å forvandle en hvilken som
helst telefon, nettbrett eller mobil enhet til et
bærbart lydanlegg. SRS-X3 har alt: god ergonomi,
motstandsdyktig

materiale

og

imponerende

basslyd pakket i et unektelig stilig design. Som
med storebrødrene, SRS-X9, SRS-X7 og SRS-X5,
har SRS-X3 også «definitive outline» design som
sørger for høy lydkvalitet og glir lett inn i hvilket
som helst hjem interiørmessig.
Den imponerende basslyden, for en høyttaler av denne størrelsen, er konstruert av to
passive radiatorer plassert på både forsiden og baksiden, sammen med lufttrykket som
genereres fra de 20W «full range» høyttalerne. Den høye lydkvaliteten oppnås ved
Clearaudio+, Sonys unike teknologi fra kompetansen innen digital prosessering. ‘Sound
mode’ sikrer videre et bredere lydbilde med en imponerende effekt.
Det er ingen grunn til å ta avbrekk fra dine favorittlåter ettersom høyttalerne er utstyrt
med et innebygget batteri med opp til syv timers spilletid, perfekt for ta med seg rundt.
Batteriene kan enkelt lades opp via en micro USB-kabel. AC-strømforsyning og micro USBadapter

gir

ekstra

strøm

og

lader

høyttaleren

enda

raskere.

Den

matchende

sammenleggbare bærevesken gjør den desto enklere å ta med seg rundt. Med oppkobling
til trådløs streaming via Bluetooth og NFC, fungerer SRS-X3 også som en innebygget
høyttalertelefon som muliggjør håndfri telefonsamtaler før du enkelt kan vende tilbake til
spillelisten.
SRS-X2 trådløs høyttaler
SRS-X2 er din perfekte reisekompanjong. Så
liten at den er lett å bære i hånden, men
allikevel kraftig nok til å skape oppsiktsvekkende
lyd.

Lydkvaliteten

lar

seg

ikke

svekke

av

størrelsen, og er ytterligere forbedret med Sonys
CloearAudio+

-teknologi

i

tillegg

til

‘Sound

mode’. Det slitesterke og lette designet, gjør
denne bærbare høyttaleren ideell for utendørs
musikkavspilling.

2

Høyttaleren er tilrettelagt for uanstrengt trådløs
musikkstreaming

med

innebygget

Bluetooth-

oppkobling. Bluetooth og NFC gjør det mulig å få
tilgang til, og spille alle dine favorittlåter med bare
en

enkel berøring,

uten

å

måtte

kobles

med

ledninger. Høyttaleren har et innebygget batteri,
som optimalt lades med micro USB-lader og USB
AC-adapter. SRS-X2 har opp til fem timers spilletid,
og er perfekt til å ta med på festival eller en
avslappende dag i parken.
Pris og tilgjengelighet
De nye høyttalerne fra Sony, SRS-X2 og SRS-X3, blir tilgjengelig for salg i juli og får
følgende veiledende priser:
SRS-X3: 1300 kroner
SRS-X2: 900 kroner

Tekniske spesifikasjoner
SRS-X3

SRS-X2

General

Dimension(WHD)

Approx.
185mmx67mmx66m
m

Approx.
171mmx60.5mmx56.
5mm

Weight

Approx. 850g

Approx.500g

Supplied Acc.
Type

USB AC adapter
including Micro USB
cable (1)
Electlet Condenser
type

USB AC adapter
including Micro USB
cable (1), Carrying
Pouch (1)
Electlet Condenser
type

Directionality

Omni directional

Omni directional

Microphone
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Battery

Battery Type

AC(USB)/Built-in
Lithium-ion Battery

AC(USB)/Built-in
Lithium-ion Battery

Battery
Life(Bluetooth
connection)

Approx. 7H

Approx. 5H

Speakers

Full range: Approx.
34 mm diameter x 2

Full range: Approx.
45 mm diameter x 2

Enclosure type

Passive Radiator

Bass-reflex

Frequency range

60-16,000Hz

100-20,000Hz

Maximum Output
Power

20W: Full range: 10W
x2

20W: Full range: 10W
x2

ClearAudio+

Yes

Yes

Communication
System

Bluetooth
Specification Version
2.1 + EDR

Bluetooth
Specification Version
3.0

Maximum
communication
range

Line of sight Approx.
10 m

Line of sight Approx.
10 m

Compatible
BLUETOOTH
Profiles

A2DP, AVRCP, HFP,
HSP

A2DP, AVRCP, HFP,
HSP

Supported codec

SBC

SBC

NFC

Yes

Yes

Inputs

Audio-in/ Micro-USB
terminal(for charging
speaker itself)

Audio-in/ Micro-USB
terminal(for charging
speaker itself)

Speaker

Amplifier
Sound
technologies
Bluetooth

Connection
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Bilder: https://www.sonynordicimages.net/wireless-speakers
For mer informasjon, vennligst kontakt:
Mika Ilves, Nordic Product Manager PA/DMP/RM
mika.ilves@eu.sony.com / +358 207 421 200

Eller:
Lene Aagaard, PR Communications Manager, Sony Nordic
lene.aagaard@eu.sony.com / 43 55 72 92

Eller, og for produkttest:
Ida Marie Stakset, Navigator kommunikasjon
ida@navigator.no / 95130145
Om Sony
Sony tilbyr en integrert underholdningsopplevelse gjennom elektronikk, mobil, musikk, bilder, spill og Sony
Entertainment Network. Sony er kjent for sine audio-visuelle produkter slik som LCD-TVene BRAVIA™,
digitalkameraene Cyber-shot™, videokameraene Handycam®, de digitale speilreflekskameraene α (Alpha),
MP3-spillerne WALKMAN®, nettbrettene Sony Tablet, PC-ene VAIO™ og profesjonelt 3D HDkringkastingsutstyr, som for eksempel XDCAM™ HD. Sony har en komplett og gjennomgående verdikjede av
3D HD-produkter, og er med sin elektronikk, musikk, bilder, spill og onlineaktiviteter et av verdens ledende
varemerker innenfor digital underholdning.
For mer informasjon om Sony Europe, vennligst besøk www.sony-europe.com. For mer informasjon om Sony
Corporation vennligst besøk www.sony.net
“Sony”, “WALKMAN”, “VAIO”, “Cyber-shot”, “Handycam”, “BRAVIA” og “XDCAM” er registrerte varemerker eller
varemerker som tilhører Sony Corporation. Alle andre varemerker eller registrerte varemerker tilhører deres
respektive eiere.
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