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Kristallinkirkas Hi-Res Audio -ääni,
joka on harmoniassa kodin
sisustuksen kanssa: Esittelyssä uusi
Sony Glass Sound -kaiutin
• Luo kodikasta tunnelmaa Glass Sound -kaiuttimen
kristallinkirkkaalla Hi-Res Audio -äänellä, joka täyttää
huoneen
• Elegantti, sisustukseen sopiva muotoilu ja valaistus1
• Kuuntele lempimusiikkiasi napin painalluksella Spotify
Connectin2 avulla
Sony

julkisti

tänään

Glass

Sound

-kaiuttimen,

LSPX-S2:n,

joka

on

minimalistinen ja tyylikäs kannettava kotikaiutin. Laite tuottaa muotoilunsa
ansiosta erittäin laadukkaan äänen.
Eleganttia designia
Uutuuskaiuttimen voi mukauttaa saumattomasti kotiin hienon muotoilun ja
viimeistelyn

ansiosta

sisustuksesta

riippumatta.

Kynttilänvalotila

tuo

rentouttavan valaistuksen1 musiikista nauttimisen mausteeksi.
Kristallinkirkasta ääntä
1 Ei sovellu koko huoneen valaisemiseen
2 Spotifyn tarjoamat palvelut voivat vaihdella maittain tai alueittain. ”Spotify Connect” on Premium-käyttäjille

joulukuussa 2018
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Sonyn uniikin Advanced Vertical Drive -teknologian ansiosta kirkas ääni
täyttää huoneen jokaisen nurkan. Teknologia mahdollistaa kaiuttimen 360asteen äänen. Akryylihartsirunko 3 värähtelee ohjaimen kosketuksesta ja
lähettää ääntä pystysuunnassa ympärilleen. Kaiuttimella on laajempi pintaala, jonka avulla se luo äänen ilman, että äänen voimakkuus kärsii. Laite on
myös yhteensopiva Hi-Res Audio -teknologian kanssa, jolloin musiikki on
mahdollista kuulla juuri sellaisena kuin se on tallennettaessa tarkoitettu.
Helppoa kuunnella
Glass Sound -kaiuttimessa on pieni, kompakti runko, jonka akun käyttöikä
on 8 tuntia, joten kaiutinta voi käyttää missä tahansa kotona, olipa kyseessä
sitten viihtyisä perheen illanvietto tai haluat rentoutua itseksesi.
BLUETOOTH®-toiminnon avulla kaiuttimeen voi nopeasti yhdistää esimerkiksi
puhelimen. Kaiutin on lisäksi yhteensopiva NFC One-Touchin kanssa. “Push &
Play” -toiminnolla voi toistaa musiikkia Spotify Connectin4 avulla ilman, että
puhelimesta tarvitsee tehdä valintoja. Langattoman Multi-room -toiminnon
johdosta voi Wi-Fin kautta kytkeä yhteen jopa kymmenen muuta Sonyn
äänentoistolaitetta,

jolloin

voi

asettaa

vaikka

koko

talon

kaiuttimet

toistamaan haluttua musiikkia.
LSPX-S2

Glass

Sound

-kaiutin

on

saatavilla

toukokuussa

2019

suositushintaan 600 euroa.
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3 "Orgaaninen lasi" tunnetaan myös akryylihartsina. Sitä käytetään rakennusten, ajoneuvojen, valaisimien ja
aurinkolasien ikkunoissa. Yleisesti tunnettua lasia kutsutaan "epäorgaaniseksi lasiksi".
4 Spotifyn tarjoamat palvelut voivat vaihdella maittain tai alueittain. ”Spotify Connect” on Premium-käyttäjille
joulukuussa 2018
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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
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