Sony Xperia Z on surnud, elagu Sony Xperia X
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Sony kuulutas eelmisel nädalal välja oma Xperia X seeria, mis sujuvalt täidab Sony Xperia Z seeria
koha. Z-i enam ei tulegi. Kuid vähemalt sügiseni jäävad lettidele väiksemate mõõtmetega Z5 Compact
(mis on meie aastases testis) ning Premium Z5 oma 4K ekraaniga.
Poodidesse peaks jõudma uus Xperia X seeria kolmes hinna- ja riistvaraversioonis, kõik 5“ ekraaniga
ning visuaalselt minimaalsete erisustega.
Kõige kallim on veidi paksem, sest on veekindel, kõige odavam on kõige õhem.
Xperia XA on see kõige soodsam variant hinnaga alla 300 euro.
Sama resoga ekraaniga, kui Z5 compact ehk 720p, 13 MP kaamera 23 MP asemel, eesmine kaamera 8
MP. Seega on XA väiksema sensoriga, lahjema protsessoriga, puudub sõrmejäljelugeja jne.
Seeria keskmine ja tõenäoliselt kõige suuremate müügiedu ootustega on Xperia X. Tõenäolselt
märkamatu grammi kehvema protsessoriga, kui seda on hetkel müügis olev Xperia Z5, 0,2“ väiksema
ekraaniga kui Z5, puudub veekindlus ning muude näitajate osas praktiliselt identne. Eesmine kaamera
on tõusnud 5 MP pealt 13 MP peale.
Soovitatav jaehind Xperia X-il on 599 eurot, mis on hetkel kallim, kui Z5 pakkumised ning ma ei näe
mingi põhjust, miks X-i eelistada Z5-le, kui just ei taha 0,2“ väiksemat aparaati või ei tee palju enekaid
või endleid või selfiesid.
X seeria tipuks on aga Xperia X Performance. Võrreldes teiste X seeria isenditega on lisandunud vee- ja
tolmukindlus IP68 standardile vastavalt.
Kaamera on sama - 23 MP ning jooksutab seda kõike keskmiselt 30% kiirem protsessor, kui Z5 või
Xperia X sees.
Samas kas seda vahet on võimalik tunda, kui igapäevaselt ei mängi videoid ei töötle? Vaevalt.
Nagu tunnistasid ka Sony esindajad: protsessorid ja üldse sisemine riistvara on jõudnud sinnamaale, et
isegi 50% muutus ei ole enam märkimisväärne. Kas toimub liikumine ekraanil 1/50s või 1/60s,
tõenäoliselt inimsilm enam palju ei erista.
Tulevastel telefonidel lubati pigem rõhku panna kvaliteedile kui GHz võidujooksule ning meie poolt on

see väga tervitatav, sest juba mõnda aega isegi siis, kui riistvara on küps, leidub tarkvaras, mis telefoni
jooksutab, alla igasugu arvestust olulisi vigu.
Müüki jõuab esimesena Xperia X, kui seeria keskklass. Juuni alguses on X ka Eesti poelettidel. Samuti
võib spekuleerida sügisel, enne jõule, asendust Z5 Premiumile ja Compactile, mis hetkel veel lettidel
saadaval.
AM-i testis on üks Xperia X, mille kohta saab peagi anda ülevaate, kas osta või mitte või eelistada
hoopis grammi võrra vanemat Xperia Z5.
Vaata Xperia X-i arvustust ka homsest Eesti Päevalehest.
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