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Sony bekroond met drie Tweakers
Awards 18/19
Sony Electronics Benelux heeft gisteravond tijdens de uitreiking van de
Tweakers Awards 2018/2019, maar liefst drie Tweakers Awards in ontvangst
mogen nemen.
De Sony A7 III ging er vandoor met de award voor bestecamera met
verwisselbare lens en de Sony Cyber-shot RX10 IV won de award voor beste
camera met een vaste lens.
In de categorie beste koptelefoon audio werd de Sony WH-1000XM3 bekroond
“Sony Imaging Benelux is sterk gegroeid dankzij de introducties van een aantal

baanbrekende camera’s en lenzen. Deze innovaties stellen fotografen in staat
beelden te schieten die voorheen onmogelijk waren.
Wij zijn zeer verheugd om zowel de Tweakers Award 18/19 voor camera’s met een
verwisselbare als camera’s met een vaste lens in ontvangst te mogen nemen. Dit
benadrukt nog maar eens de innovatieve voorsprong van onze line-up.”, aldus
Jelger Annegarn, Marketing Manager Digital Imaging voor Sony Benelux.
Alle innovaties op het gebied van beeldsensoren komen samen in de α7 III
die uitgerust is met een back-illuminated Exmor R CMOS-beeldsensor met
een resolutie van 24,2 MP en hoge ISO prestaties. De α7 III levert
hoogwaardige 4K-videokwaliteit, een breed dynamisch bereik tot 15 stops bij
lage ISO gevoeligheid en uitstekende resolutie met ruisonderdrukking. De
nieuwe camera biedt snel fotograferen met maximaal 10 fps in combinatie
met liefst 693 fasedetectie AF punten die 93% van het beeld dekken als ook
425 contrast-AF-punten. Dankzij deze eigenschappen en de compacte
behuizing is de A7 III een veelzijdige en toegankelijke tool voor alle soorten
beeldmakers. Variërend van hobbyisten tot professional; van fotografen,
videografen tot multimediamakers en andere beeldprofessionals.
De Sony RX10 IV (model DSC-RX10M4) is het vlaggenschipmodel in de
Cyber-shot RX10-serie. Dit model heeft een zeer snelle autofocustijd van 0,03
seconden en kan tot 24 fps continu fotograferen met volledige AF / AEtracking. De RX10 IV is uitgerust met ‘focal-plane’ fase-detectie met 315 AFpunten. Daarnaast is de camera voorzien van een snelle 24-600mm F2.4- F4
ZEISS Vario-Sonnar T * -zoomlens. Dit compacte model biedt uitstekende
prestaties voor hobbyfotografen en professionals op zoek zijn naar de ultieme
'all-in-one' oplossing.
In de categorie beste koptelefoon audio werd een Tweakers Award toegekend
aan de Sony WH-1000XM3. Dit model is een van de allerbeste draadloze
noise cancelling headphones van dit moment. De WH-1000XM3 filtert
automatisch ongewenste geluiden op iedere locatie.
De headphone is voorzien van toonaangevende noise cancelling dankzij de
HD Noise Cancelling QN1 Processor. Dagelijkse achtergrondgeluiden zoals
straatlawaai en stemgeluiden zijn niet langer hoorbaar.
“Met de 1000X-serie draadloze noise cancelling headphone biedt Sony perfectie
in ruisonderdrukking. Of men nu per trein naar Londen reist of een lange vlucht

naar Tokyo de WH-1000XM3 filtert automatisch altijd en overal ongewenste
geluiden weg. De afgelopen periode is door de engineers van Sony hard gewerkt
om de ruisonderdrukking te optimaliseren. Wij zijn dan ook zeer trots met deze
Tweakers Award en blijven door ontwikkelen om onze noise cancelling naar een
ongeëvenaard niveau te tillen”. ,aldus Mickael van der Kolk, Product Marketing
Manager Personal Audio voor Sony Benelux.

Over Sony Corporation
Sony Corporation is een creatief entertainmentbedrijf met een duurzame
technologische basis. Van game- en netwerkservices tot muziek, films,
elektronica, semiconductors en financiële diensten - het doel van Sony is om
de wereld te verrijken met emotie via creativiteit en technologie. Voor meer
informatie, bezoek: http://www.sony.net
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