2021-01-08 15:00 CET

Sony lancerer nye trådløse højttalere til
hjemmet: Oplev musikken på en helt ny
måde
•
•
•

Oplev lyd, der fylder hele hjemmet, med Sonys 360 Reality Audio
og Immersive Audio Enhancement
Nyd en førsteklasses lytteoplevelse derhjemme med
lydkalibrering
Nemme at bruge med Smart-funktioner, så de både passer ind i
dit liv og dit hjem.

Sony har i dag lanceret to nye trådløse højttalere - SRS-RA5000 og SRS-

RA3000 – der giver en ukompliceret lytteoplevelse i høj kvalitet, uanset hvor
du befinder dig i dit hjem.
De to højttalere er udstyret med Sonys unikke ”spatial sound” teknologier, der
skaber en omsluttende lydoplevelse. Med højttalerne kan du fordybe dig i din
yndlingsmusik og de skaber en rolig stemning med musikken som din
følgesvend.

Hør forskellen
Uanset om du læser, laver mad, arbejder eller lytter til din yndlingmusik, så
er RA5000 og RA3000 en sublim tilføjelse til hjemmet. Begge højttalere er
nemlig designet til at levere lyd i høj kvalitet og give en 2-kanals
lydoplevelse.
Takket være Sonys unikke ”spatial sound” teknologier Immersive Audio
Enhancement og 360 Reality Audio fylder RA5000 og RA3000 ethvert rum
med både vertikal og horisontal lyd, som skaber et bredt sweet spot for
lytteoplevelsen. 360 Reality Audio-musiknumre, der kan nydes via kompatible
musikstreamingtjenester[1], inkorporerer tredimensionelle lydplaceringsdata,
hvilket betyder, at højttalerne kan give en ultimativ altomsluttende
lydoplevelse. Immersive Audio Enhancement, der er en unik Sony-algoritme,
transformerer alle dine yndlings 2-kanals musiknumre, så hele rummet fyldes
med lyd og lytteoplevelsen forbedres.
RA5000 kommer desuden med Hi-Res-lyd og sikrer en overlegen lydkvalitet
ved afspilning af lyd i High-Resolution. RA5000kommer både medtre
indbyggede højttalerelementer, der skyder lyden opad og spreder musikken
vertikalt, mens tre højttalerelementer i midten spreder lyden horisontalt.
Højttaleren kommer med neodymmagneter, der har høj magnetisme, og en
mica-forstærket cellulær membran, som sikrer kraftfuld lyd fra en kompakt
størrelse, mens subwooferen oversvømmer rummet med en rig og dyb bas.
RA3000 skaber lyd fra alle retninger med en dyb bas ved hjælp af et komplet
højttalerelement, en diffusor, der spreder lyden gennem rummet i alle
retninger, og en dobbelt passiv radiator, der producerer en dyb bas.
Højttalerens overlappende diskanthøjttalere danner en bølgefront, der går
opad, som dermed leverer vertikal lyd. Sammen skaber de en fordybende
lydoplevelse.

Nyd en ukompliceret lytteoplevelse i høj kvalitet

Både RA5000 og RA3000 kommer med lydkalibrering, der sikrer optimal lyd,
uanset hvor højttaleren står i hjemmet. På RA5000 skal du blot holde
Immersive Audio Enhancement-knappen nede, og så vil højttaleren foretage
en detaljeret lydkalibrering, der sikrer en optimal lyd for det rum, som
højttaleren er placeret i. RA3000 foretager automatisk justeringer, mens du
lytter til musikken. For at aktivere den automatiske genkalibrering på
RA3000, skal du blot tænde højttaleren i det rum, hvor du skal lytte til
musikken, og så justerer højttaleren sig til placeringen.
Begge højttalere kommer desuden med Auto Volume-funktion, som justerer
lydstyrken for hvert enkelt nummer, så du oplever den samme lydstyrke
uanset hvilken sang, der spiller.

Få mest muligt ud af dine højttalere derhjemme
RA5000 og RA3000 er via indbygget Chromecast kompatible med Google
Assistant [2]-aktiverede enheder samt Amazon Alexa [3]-aktiverede enheder,
så du kan styre musikken ved hjælp af din foretrukne stemmeassistent. Med
din stemme kan du bl.a. starte og stoppe musikken eller tilpasse lydstyrken.
Begge højttalere understøtter Multiroom-afspilning, der lader dig spille
samme eller forskellige sange i separate rum på samme tid ved hjælp af
højttalergrupper, der kan oprettes med Google Home eller Amazon Alexaapps.
Du kan også styre højttaleren fra “Sony | Music Centre”-appen på din
smartphone, hvor du kan tilpasse forskellige indstillinger for at opnå den
ønskede lytteoplevelse.
RA5000 og RA3000 kan begge kobles trådløst til kompatible BRAVIA tv’er [4]
for at forbedre lydoplevelsen på dit tv. Begge højttalere kan tilsluttes Wi-Fi,
®
har Bluetooth -teknologi og NFC [5], er kompatible med Spotify Connect [6]
og har indbygget Chromecast, så du kan parre højttaleren med din
smartphone eller tablet, og streame din yndlingsmusik på den måde, du
foretrækker.

Designet til hjemmet

RA5000 og RA3000 kommer i et unikt, elegant og lækkert design, der passer
til ethvert hjem. Begge højttalere fås i sort med kobberdetaljer, mens RA3000
også fås i en lys grå med sølvdetaljer.
RA3000 kommer desuden i en kompakt størrelse, der kan stå næsten hvor
som helst – endda på badeværelset, da højttaleren er resistent overfor
fugt [7]. Så uanset om du ønsker at nyde afslappende musik i badet eller
danse rundt i køkkenet, er RA3000 den perfekte højttaler.

Pris og tilgængelighed
•

SRS-RA5000 bliver tilgængelig fra februar 2021 til en
vejledende udsalgspris på 4000 kr.

•

SRS-RA3000 bliver tilgængelig fra februar 2021 til en
vejledende udsalgspris på 2500 kr.

For produktspecifikationer, besøg:
•
•

https://www.sony.dk/electronics/traadloese-hoejttalere/srsra3000
https://www.sony.dk/electronics/traadloese-hoejttalere/srsra5000

-[1]Kræver download af “Sony | Music Centre”-appen.
Abonnement på kompatibel online musiktjeneste samt vilkår, betingelser,
konto og gebyrer fra tredjepart kan gælde. Kompatible tjenester er muligvis
ikke tilgængelige i visse lande/regioner. Besøg www.sony.net/360RA/ for at
se kompatibilitetstilgængelighed.
[2]Google, Google Home og alle relaterede logoer er varemærker tilhørende
Google LLC. Google Assistent er ikke tilgængelig på alle sprog og i alle

lande/regioner
[3] Amazon Alexa og alle relaterede logoer er varemærker tilhørende
Amazon.com, Inc. eller dets tilknyttede selskaber. Amazon Alexa er
tilgængelig på udvalgte sprog og i udvalgte lande/regioner.
[4] Trådløs forbindelse via Bluetooth®-teknologi, BRAVIA®, der understøtter
Bluetooth® A2DP (Advanced Audio Distribution Profile) er nødvendig.
Anvendelige tv-modeller: https://www.sony.net/bluetooth-connection/
[5]Kun tilgængelig på SRS-RA5000
[6]Spotify Connect™ er muligvis ikke tilgængelig i alle lande/regioner.
[7]Produktet er resistent mod fugt men er ikke vandtæt. Brug ikke produktet i
nærheden af vand, og udsæt det ikke for dryppende eller sprøjtende vand.
Produktets fugtighedsbestandige ydelse er baseret på vores målinger under
en bestemt temperatur / fugtighedsgrad (35 ° C / 35% -95%) Brug ikke
produktet tæt på et badekar, køkkenvask, vaskerum, swimmingpool osv.

Om Sony Corporation
Sony Corporation er en kreativ underholdningsvirksomhed, der er bygget på
et solidt teknologisk fundament. Med alt fra spil- og netværkstjenester til
musik, film, elektronik, billedsensorer og finansielle tjenester, er Sonys formål
at fylde verden med oplevelser gennem kreativitet og teknologi. For mere
information, besøg http://www.sony.net/
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