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De beste Sony cadeautips voor onder de
kerstboom
In veel huiskamers staat inmiddels alweer een dennenboom. Dat betekent dat
de kerst voor de deur staat! Sony heeft een selectie gemaakt van de musthave camera´s voor de feestdagen. Zet de feestelijke en opgewekte sfeer
kracht bij met een cadeau van Sony. Deze premium gadgets doen het goed bij
iedereen; familie, vrienden en ja, ook als cadeau aan jezelf.
Luister naar kerstmuziek (of blokkeer het) met deze draadloze noise
cancelling headphone
Tijdens de kerstdagen lange afstanden afleggen om familie en vrienden te
zien. De noise cancelling in-ear headphones van Sony zijn volledig draadloos.
Dit maakt reizen naar de schoonouders ineens aangenaam. Naast de hoge

geluidskwaliteit en draagcomfort heeft de WF-1000XM3 een
batterijlevensduur van 24 uur en een quick charging-functie. Zo kan je blijven
genieten van je favoriete kersthitjes.
Voor wie toch meer zoekt naar een over-ear model heeft Sony de WH1000XM3-headphone. De hele dag luisteren naar muziek kan ongestoord met
deze premium headphone. Dit model filtert automatisch ongewenst
achtergrondgeluiden weg. De 1000XM3 is voorzien van toonaangevende
noise cancelling dankzij de nieuwe HD Noise Cancelling QN1 Processor. Door
de Quick Attention-modus kan je gemakkelijk blijven communiceren zonder
de headphone af te doen. Door simpelweg je hand tegen je oor te houden
regelt de Adaptive Sound Control het omgevingsgeluid.
Sony heeft onlangs ook zijn gloednieuwe WI-1000XM2 geïntroduceerd. De
stabiele pasvorm met een schuin geplaatste in-ear helpt voorkomen dat
omgevingsgeluiden het oor binnendringen, terwijl de Dual Noise Sensortechnologie elk geluid opvangt. De nekband van de WI-1000XM2 zorgt voor
een hoog draag comfort en meer stabiliteit in het oor.
De Headphones zijn gemakkelijk aan te sturen in de Sony Headphones
Connect-app die beschikbaar is voor Android en IOS. Daarnaast werken de
headphones met Google Assistant. Via deze assistent kan door middel van
spraakcommando’s de smartphone of tablet waar de headphone op is
aangesloten instructies opvolgen.

Gadget liefhebbers
Om je look tijdens kerst af te maken heeft Sony de WH-H910N. Deze nieuwe
h.ear serie is verkrijgbaar in zwart of blauw en zijn uitstekend af te stemmen
op de kledingstijl van iedere muziekliefhebber. Alle losse elementen van de
headphones hebben namelijk dezelfde kleur: van de behuizing tot het snoer.
Om het af te maken kun je de WH-H910N combineren met een Walkman in
dezelfde kleur. Dankzij de Android-ondersteuning op de NW-A105 Walkman
zijn Wi-Fi via miljoenen liedjes toegankelijk via diverse streaming services.
Tevens is er toegang tot downloaddiensten om muziek op te slaan op het
toestel.
Ter gelegenheid van de 40e verjaardag van de Walkman introduceert Sony de

NW-A100TPS. Op de achterkant van dit anniversary model staat een speciaal
logo voor de 40e verjaardag. Dit ultieme kerstcadeau wordt geleverd in een
speciale case en verpakking.Dit als knipoog en ode aan de TPS-L2 Walkman,
Sony’s eerste draagbare cassettespeler. Beide walkmans zijn het perfecte
cadeau voor de gadget liefhebber.

Laat het feest maar beginnen!De Sony SRS-XB32 EXTRA BASS is het cadeau
voor onder de boom. De SRS-XB32 is ideaal voor liefhebbers van
elektronische dansmuziek. De geprezen EXTRA BASS sound van Sony creëert
diepe bastonen waardoor ieder feestje tot leven komt. De populaire
discoverlichting is wederom geïntegreerd in de nieuwe modellen. Een mix
van verschillende lichtjes die op de maat aan- en uitflitsen voor een ultiem
feestje thuis of buiten. De speakers zijn uitgerust met clubverlichting via leds
in wit en alle kleuren van de regenboog. Bovendien is de speaker ook nog
eens waterdicht.
Voor een kleurrijke en leuke kousenvuller die een even groot geluid kan
leveren, hoef je niet verder te kijken dan de SRS-XB12 luidspreker. Met
EXTRA BASS-geluid en verkrijgbaar in verschillende opvallende kleuren,
waaronder rood, geel, groen en blauw, is de XB12 een betaalbaar cadeau en
makkelijk mee te nemen voor onderweg.
Op zoek naar een cadeau voor hem? Met de heropleving van vinyl heeft Sony
nu de PS-LX310BT draaitafel. De draaitafel maakt het door de bluetooth
verbinding nu nog makkelijker om de muziek af te spelen. Gebruik de
speakers van Sony om draadloos klassieke vinyltonen na te bootsem.

Leg de mooiste kerstmomenten vastDe Sony α6600 is het ultieme cadeau
voor de fotoliefhebber onder uw vrienden en familie. De nieuwe α6600
brengt veel van de meest geavanceerde cameratechnologieën van Sony
samen in een compacte en lichtgewicht behuizing en is ontworpen om te
voldoen aan de behoeften van de meest veeleisende fotografen en
videografen.
De α6600 is uitgerust met Real-time Eye AF die het onderwerp automatisch
volgt en geeft u de mogelijkheid om u te concentreren op het vastleggen van
deze onvergetelijke feestelijke momenten. Ook erg belangrijk is de 180
graden flip-screen die handig is bij het vastleggen van de Kerstmis-familie
selfie.

Als onderdeel van Sony's 'One Mount' oplossing voor de APS-C en Full-frame
camera's, hebben fotoliefhebbers meer keuze dan ooit voor hun foto- en
videobehoeften. Voor fotografen die op zoek zijn naar meer veelzijdigheid
hebben we twee nieuwe APS-C-zoomobjectieven van Sony; de E 16-55mm
F2.8 G standaardzoomlens en de E 70-350mm F4.5-6.3 G OSS super telezoom
lens. Deze stellen je in staat om te creëren en vast te leggen als nooit
tevoren. Beide lenzen zijn compact en licht van gewicht, maar hebben een
krachtige functionaliteit. Ook zijn beide lenzen voorzien van een ingebouwde
optische beeldstabilisator, wat het vastleggen van prachtige foto's over het
volledige zoombereik van elk van deze lenzen mogelijk maakt. Dit is vooral
handig in de super telelezoom, zodat beginnende fotografen scherpe foto's
kunnen maken, zelfs bij de maximale 5x optische zoom.
Beide lenzen zijn zeer veelzijdig en kunnen voor verschillende
opnamesituaties worden gebruikt. Voor de veelbelovende straatfotograaf
biedt de lens een uitstekende G-lens beeldkwaliteit en uitstekende allround
prestaties, terwijl de veelzijdige 70-350mm perfect is voor landschaps- en
wildfotografie.

Bekijk de kerstfilms in je eigen thuisbioscoopNa alle kerstdrukte lekker
ontspannen en genieten van je lievelingsfilm? Met de ZG9 8K HDR BRAVIA Tv
bouw je je woonkamer om tot je eigen thuisbioscoop. Door het stijlvolle en
slanke design past de Tv in elke woonkamer. verkrijgbaar in 85” of 98” in
combinatie met de beste technologie zorgen ervoor dat films als Love
Actually in een compleet nieuwe entertainmentervaring worden
gepresenteerd.
Sony introduceert de stijlvolle en slank vormgegeven AG9-serie BRAVIA 4K
HDR OLED Tv’s in een 55-, 65-, en 77-inch beeldformaat. Met meer dan 8
miljoen zelflichtende pixels, aangedreven door Sony's eigen Picture
Processor X1 Ultimate, wordt uw feestelijke weergave naar een hoger niveau
getild.
Om je thuisbioscoop helemaal af te maken hebben we de HT-X8500
soundbar. De Vertical Surround Engine produceert een kamer vullend Dolby
Atmos geluid zonder gebruik te maken van plafondweerkaatsing of
omhooggerichte speakers. Deze technologie kan daadwerkelijk het effect van
helikopters die boven het hoofd vliegen nabootsen.

De telefoon voor iedereen
Zelf nog niks op je verlanglijstje staan? De Xperia 5 combineert het beste van
Xperia 1 in een slanke en compacte behuizing, met een camera met
driedubbele lens en de alom geprezen Eye AF-technologie van de Alpha™camera's van Sony.
De Xperia 5 wordt aangedreven door de bekroonde BRAVIA® TVtechnologieën van Sony met X1™ voor de mobiele motor die HDR
remasteringstechnologieën bieden voor meer contrast, kleur en helderheid.
De Xperia 5 beschikt ook over een indrukwekkend 21:9 CinemaWide™ 6,1inch Full HD+ OLED-scherm. De ultieme telefoon voor gamers, film- en
fotoliefhebbers.

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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