
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Samsungin uusi megatähti saapuu Suomeen 

Samsung Galaxy Mega 6.3:ssa yhdistyy kahden maailman parhaat puolet 

Tukholma 19. huhtikuuta 2013 – Galaxy Mega 6.3 on fiksu vaihtoehto henkilölle, jotka ei osaa päättää 
hankkiako tabletti vai älypuhelin. Se kulkee yhtä helposti mukana kuin älypuhelin, mutta se tarjoaa 
katselukokemuksen, joka vastaa tablettia. Käyttäjä voi tehdä yhdellä taskuun mahtuvalla laitteella yhä 
useampia asioita käyttökokemuksesta, muotoilusta tai suorituskyvystä tinkimättä. 
 
Kun monta rautaa on tulessa, pitää usein tehdä useampia asioita samanaikaisesti. Galaxy Megan työpöydän 
voi jakaa kahtia niin, että useampia asioita voi tehdä samanaikaisesti. Sähköposteja kirjoittaessa voi 
vaikkapa surffata netissä. Videoita voi katsoa Facebookatessa. Käyttäjä voi myös halutessaan yhdistää työn 
ja huvin. Laiteessa on myös 4G-tuki, joten datanopeus ei ole este. 
 
Täysin uusia ominaisuuksia 
Galaxy Mega 6.3:ssa on täysin uusia ominaisuuksia, jotka tekevät elämästä helpompaa ja samalla 
hauskempaa. Share Music -toiminnolla saman kappaleen voi suoratoistaa synkronoidusti jopa kahdeksassa 
puhelimessa samanaikaisesti – mainio ominaisuus tunnelman nostattamiseen vaikkapa kotibileissä tai 
kevätpiknikillä. Sound & Shot -toiminto mahdollistaa sen, että otettuun kuvaan voidaan yhdistää 
kuvaushetkellä kuuluva ääni. S Translatorilla voi murtaa kielimuureja ja solmia uusia tuttavuuksia eri puolilla 
maailmaa. Mega osaa kääntää puhutun sanan, fraasin tai kirjoitetun lauseen halutulle kielelle. * 
 
Jos 6,3 tuuman näyttö tuntuu pieneltä, voi kuvat, videot, muistiinpanot ja musiikin suoratoistaa vaikkapa 
television tai tietokoneen ruudulle. 
 
Tekniset tiedot: Samsung Galaxy Mega 6.3 on älypuhelin, jossa on 6.3 tuuman HDTFT-näyttö (1280x720). Laitteessa on 1.7GHz Dual 
Core AP -suoritin ja käyttöjärjestelmänä pyörii Android 4.2 (Jelly Bean). 4g-tuki 100/50Mbps, HSPA+21/5.76. Akku 3,200 mAh. Muihin 
yhteysominaisuuksiin lukeutuvat Wi-Fi a/b/g/n/ac, WiFiDirect, BT 4.0(BLE), USB 2.0 H/S, GPS+GLONASS, NFC, MHL. Megassa on 1,5 
GB ram-muistia, 8GB:n sisäinen muisti ja microSD-tuki 64 gigaan asti. 8 megapikselin etukamera ja 1.9 MP:n etukamera. Laiteen 
värivaihtoehdot ovat valkoinen ja musta. Galaxy Mega 6.3 saapuu kauppoihin touko-kesäkuun vaihteessa 2013. Sen suositushinta on 
599€. 
 
* S translatorin tukemat kielet: englanti, ranska, espanja, saksa, italia, japani, portugali, kiina, korea. 

 
Lisätietoja: 
Kuluttajakysymykset: Samsungin asiakastuki, 030 6227 515 
Mika Engblom, myyntipäällikkö, Telecom, mika.engblom@samsung.com, p. 0408 604 420 
Eva Carrero, markkinointipäällikkö, e.carrero@samsung.com, p. 0400 807 750 
Testilaitteet (medialle): Lasse Pulkkinen, OSG Viestintä, lasse.pulkkinen@osg.fi, p. 0400 630 049 
Kuvapyynnöt: samsungpr@osg.fi 
Lehdistötiedotteet ja kuva-arkisto verkossa:  
Haluatko Samsungin lehdistötiedotteita tai kokeilla uusia tuotteita? Ilmoittaudu lähetyslistalle osoitteeseen samsungpr@osg.fi  
 



 
 
 
 
Samsungista 
Samsung Electronics Co Ltd, Korea, on johtava kuluttajaelektroniikan ja komponenttien valmistaja. Samsungin innovatiivisten tuotteiden 
portfolioon kuuluvat mm. televisiot, älypuhelimet, tietokoneet, tulostimet ja monitoimilaitteet, kodinkoneet, lääketieteelliset laitteet, 
puolijohteet ja LED-tuotteet. Yrityksellä on 236 000 työntekijää 79 maassa. Yhtiön yhteenlaskettu vuosittainen liikevaihto on vuonna 
2012 187,8 miljardia Yhdysvaltain dollaria. Samsungin tavoitteena on tarjota enemmän mahdollisuuksia ihmisille eri puolella maailmaa. 
Lisätietoja Samsungista: www.samsung.com/fi 
 


