
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samsungin syys- ja joululahjavinkit 
 

 

Kirpakan syksyn hiipiessä nurkkiin kaivetaan villapaidat kaapinpohjalta. Elämä 

siirtyy sisätiloihin ja joulu alkaa pian hiipimään mieleen. Samsungilla on 

valikoima tyylikkäitä ja käteviä laitteita syyspäivien piristykseksi ja samalla 

pukinkonttiin. Ohessa lahjaideoita koko perheelle. 

 

 

Galaxy Gear on täydellinen vempain pukinkonttiin 

 

Samsungin Galaxy Gear tuo Samsungin Galaxy -

tuoteperheen yhä tiiviimmin osaksi käyttäjän arkea. 

Ranteessa kulkeva, älypuhelimeen yhdistettävä Galaxy Gear 

ilmoittaa tulevista viesteistä, puheluista ja sähköposteista. Se 

antaa käyttäjälle mahdollisuuden esikatsella viestejä ja 

päättää tarvitseeko niihin reagoida. Jos viesti on tärkeä, 

käyttäjän tarvitsee vain ottaa Samsung Galaxy -laite käteen 

ja Smart Relay -toiminto tuo viestin automaattisesti laitteen 

ruudulle. Kellossa on myös kamera, jolla voi tilannekuvat saa 

nopeasti talteen. Älykellon Suositushinta on 349€ 

 

Lisätietoja: http://www.epressi.com/tiedotteet/lifestyle/samsung-galaxy-note-3-ja-galaxy-gear-tekevat-arjesta-juhlaa.html 

Lataa tuotekuvat tästä 

http://www.epressi.com/tiedotteet/lifestyle/samsung-galaxy-note-3-ja-galaxy-gear-tekevat-arjesta-juhlaa.html
http://www.epressi.com/mediapankki/kuvat.html?mediabank=10&p408=1&category=1300


Galaxy Note 3 sopii perheen piirtäjälle 

 

Galaxy Note 3:n mukana tuleva S Pen -kynä avaa 

loputtomat mahdollisuudet luovuuteen ja itsensä ilmaisuun. 

Laitteessa on edeltäjäänsä leveämpi 5,7 tuuman näyttö, 

mutta se on silti ohuempi, kevyempi ja varustettu 

pitkäkestoisemmalla akulla. Laitteessa on 13 megapikselin 

kamera, joten se pystyy tallentamaan kaikki elämän hetket, 

jopa ne hämärät ja vauhdikkaat. Galaxy Note 3 on myös 

suoritusteholtaan edeltäjäänsä tehokkaampi. Note 3 sopii 

perheen taiteilijalle tai kovaan työkäyttöön. 

 

Lisätietoja: http://www.epressi.com/tiedotteet/lifestyle/samsung-galaxy-note-

3-ja-galaxy-gear-tekevat-arjesta-juhlaa.html 

Lataa tuotekuvat tästä 

 

 

Koko perheen yhteinen viihdelaite: Galaxy Tab 3 

 
Ei kahta ilman kolmatta. Samsung Galaxy Tab -tuoteperheen 

uusin jäsen saapuu kolmessa eri koossa (7”, 8” ja 10.1”). 

Tehokkaalla ja kauniilla tableteilla hoituvat niin työ- kuin vapaa-

ajankin asiat. Kevyt ja pienikokoinen laite solahtaa helposti 

laukkuun, ja sitä on helppo kantaa mukana vaikka koko päivän. 

Käyttäjä voi valita juuri omiin käyttötarpeisiin sopivan kokoisen 

tabletin. Kokovalinnasta riippumatta käyttäjä saa erittäin ohuen 

tabletin, joka avaa mahdollisuuksien maailman, etenkin niille, jotka 

haluavat hyödyntää huippunopeaa 4G-verkkoa.  

 

Lisätietoja: http://www.epressi.com/tiedotteet/lifestyle/galaxy-tab-3-esittaytyy.html 

Lataa tuotekuvat tästä 

 

 

Isälle: läppäri vaativaan käyttöön – Samsungin ATIV 9 Plus 

 
Samsungin uusi ATIV 9 Plus -kannettava on vain 13,6 mm 

ohut ja sen näyttävä runko on 100 prosenttisesti alumiinia. 

Se on uskomattoman kevyt, yksinkertainen ja helppo 

kuljettaa laukussa. Kannettava käynnistyy lepotilasta 1,4 

sekunnissa. Siinä on valovoimainen 13,3 tuuman LED-

näyttö, jonka tarkkuus on peräti 3200 x 1800 pikseliä. 9-

sarjan kannettava sopii sekä työ- että viihdekäyttöön. 

 

 

Lisätietoja: http://www.samsung.com/fi/consumer/computer-peripherals/notebook/ultra-portable/NP940X3G-K04SE 

Lataa tuotekuvat tästä 

http://www.epressi.com/tiedotteet/lifestyle/samsung-galaxy-note-3-ja-galaxy-gear-tekevat-arjesta-juhlaa.html
http://www.epressi.com/tiedotteet/lifestyle/samsung-galaxy-note-3-ja-galaxy-gear-tekevat-arjesta-juhlaa.html
http://www.epressi.com/mediapankki/kuvat.html?mediabank=10&p408=1&category=1301
http://www.epressi.com/tiedotteet/lifestyle/galaxy-tab-3-esittaytyy.html
http://www.epressi.com/mediapankki/kuvat.html?mediabank=10&p408=1&category=1076
http://www.samsung.com/fi/consumer/computer-peripherals/notebook/ultra-portable/NP940X3G-K04SE
http://www.samsung.com/fi/consumer/computer-peripherals/notebook/ultra-portable/NP940X3G-K04SE-gallery


 

Galaxy NX on aktiivisen bloggaajan valinta 

 
Minijärjestelmäkamera kykenee kuvaamaan ammattitasoisia kuvia ja videoita. 

4G -tekniikan ansiosta kamera on jatkuvasti yhteydessä nettiin, joten sinun ei 

tarvitse odottaa koneelle pääsyä ennen kuin voit jakaa kuvat blogissasi, tai 

vaikkapa Instagramissa. Peilittömään järjestelmäkameraan on saatavana 13 

erilaista linssiä.  

 

Lisätietoja: http://www.epressi.com/tiedotteet/valokuvaus/galaxy-nx-peiliton-android-jarjestelmakamera-2.html 

Lataa tuotekuvat tästä 

 

 

 

 

 

Perheen seikkailijalle: Galaxy S 4 Active  

 
Jos vapaa-aikaasi kuluu samoilu sademetsissä tai esimerkiksi 

sukeltelu, Galaxy S 4 Active pysyy menossa mukana. Ikuista 

puhelimen kameralla vedenalaisen maailman kauneus tai katsele 

kuvia laskettelumäessä matkalla ylöspäin. Puhelin ei säikähdä vettä, 

hiekkaa tai pölyä, joten voit huoletta ottaa sen mukaasi minne 

tahansa.  

 

 

Lisätietoja: http://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/samsung-galaxy-s4-active-satoi-tai-paistoi.html 

Lataa tuotekuvat tästä 

 

 

 

 

Tyyliä ja tehoa pienessä paketissa: Galaxy S 4 mini 

 
Galaxy S 4 mini sopii tyypille, joka haluaa monipuolisen 

älypuhelimen kämmeneen sopivassa koossa. Puhelin solahtaa 

pieneenkin käsilaukkuun. Sound&Shot-toiminnolla tallentuvat 

kuvaustilanteeseen liittyvät äänet, Panorama-shotilla nappaat 

näyttävät panoraamafotot. Puhelin pitää myös huolta 

terveydestäsi: S-Health-toiminnon avulla mukanasi kulkevat 

ruokapäiväkirja ja treenipäiväkirja. Lisäksi se mahdollistaa 

oman painonkehityksen tai unirytmin seuraamisen.  

 

Lisätietoja: http://www.epressi.com/tiedotteet/tietokoneet/samsung-lanseeraa-

galaxy-s4-minin-tehokkaan-ja-pienikokoisen-alypuhelimen-2.html  

Lataa tuotekuvat tästä 

http://www.epressi.com/tiedotteet/valokuvaus/galaxy-nx-peiliton-android-jarjestelmakamera-2.html
http://www.epressi.com/mediapankki/kuvat.html?mediabank=10&p408=1&category=1155
http://www.epressi.com/tiedotteet/terveys/samsung-galaxy-s4-active-satoi-tai-paistoi.html
http://www.epressi.com/mediapankki/kuvat.html?mediabank=10&p408=1&category=1081
http://www.epressi.com/tiedotteet/tietokoneet/samsung-lanseeraa-galaxy-s4-minin-tehokkaan-ja-pienikokoisen-alypuhelimen-2.html
http://www.epressi.com/tiedotteet/tietokoneet/samsung-lanseeraa-galaxy-s4-minin-tehokkaan-ja-pienikokoisen-alypuhelimen-2.html
http://www.samsung.com/fi/consumer/mobile/mobilephones/smartphones/GT-I9195ZWANEE-gallery


Olohuoneeseen koko perheen piristykseksi: 8-sarjan Smart TV 

 

Syksyn tullen on ihanaa kääriytyä pehmeään vilttiin ja 

linnoittautua teekupin kanssa sohvannurkkaan 

katsomaan lempparisarjoja. Samsungin F8005 Smart 

TV:eissä on markkinoiden kattavin palveluvalikoima. 

Televisiolla voi nauttia muun muassa Netfixin, HBO:n, 

ViaPlayn ja MTV3 Katsomon viihdetarjonnasta, joihin 

kaikkiin pääsee käsiksi Smart Hub -palveluvalikon 

kautta. Uuden S-recommendation-toiminnon avulla 

käyttäjän ei enää tarvitse selata ja etsiä haluamaansa 

sisältöä, vaan televisio tekee työn hänen puolestaan ja ehdottaa TV-ohjelmia ja elokuvia, jotka 

perustuvat hänen katselutottumuksiinsa. 

 

Lisätietoja: http://www.samsung.com/fi/consumer/tv-home-theatre/tv/smart-tv/UE55F8005STXXE 

Lataa tuotekuvat tästä 

 

 

Edelläkävijän valinta: Samsungin UltraHD-tv 
 

Samsungin 55- ja 65-tuumaiset UHD-TV: t ovat suunniteltu 

edelläkävijöille, joille kelpaa vain paras. F9000-sarjan UHD-

televisio tarjoaa nelinkertaisen tarkkuuden FullHD-kuvaan 

verrattuna. Televisioiden tarkkuus on 3840x2160 pikseliä ja 

ne tarjoavat ällistyttävän UHD-kuvanlaadun lisäksi myös 

erinomaista skaalausta UltraHD-tarkkuuteen HD- ja SD-

sisällöstä.  

 

Lisätietoja: http://www.epressi.com/tiedotteet/lifestyle/samsung-esittelee-55-ja-

65-tuuman-uhd-tvt.html 

Lataa tuotekuvat tästä 

 

 

Tyylikästä muotoilua ja moderniin kotiin 
 

Uusi F8505-LED-tv laajentaa Samsungin design-televisioiden 

valikoimaa. Television runko ja sen luonnollisen tyylikäs kaareva 

jalusta on valmistettu yhdestä alumiinipalasta. Fiksun ulkomuodon 

lisäksi televisiossa on totta kai myös fiksuja ominaisuuksia. 

Katsoit sitten vauhdikasta toimintaelokuvaa, näyttävää 

luontodokumenttia tai suoraa urheilulähetystä, televisio osaa 

säätää kuva-asetukset automaattisesti vastaamaan katsottavaa 

sisältöä. Lisätietoja:  

 

Lisätietoja: http://www.epressi.com/tiedotteet/elektroniikka/samsung-esittelee-nayttavan-design-tvn.html 

Lataa tuotekuvat tästä 

 

http://www.samsung.com/fi/consumer/tv-home-theatre/tv/smart-tv/UE55F8005STXXE
http://www.epressi.com/mediapankki/kuvat.html?mediabank=10&p408=1&category=986
http://www.epressi.com/tiedotteet/lifestyle/samsung-esittelee-55-ja-65-tuuman-uhd-tvt.html
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http://www.epressi.com/tiedotteet/elektroniikka/samsung-esittelee-nayttavan-design-tvn.html
http://www.epressi.com/mediapankki/kuvat.html?mediabank=10&p408=1&category=895


Perheen reissaavalle Instagrammaajalle 

 
Galaxy S 4 Zoom on sekä kamera että puhelin. Sen 

kohdalla ei tarvitse miettiä kameran tunkemista 

laukkuun, sillä puhelimena se kulkee aina mukana. 

Kuvat voi jakaa suoraan kamerasta instagrammin ja 

muihin sosiaalisen median palveluihin. Älypuhelimessa 

on Android 4.2. käyttöjärjestelmä, takakamerassa on 

16 megapikseliä ja muun muassa Full HD -

videotallennus. Hybridilaitteen ansiosta esimerkiksi 

matkalle lähtö on helpompaa, kun kameran voi 

huolettaa unohtaa kotiin.  

 

Lisätietoja: http://www.epressi.com/tiedotteet/valokuvaus/galaxy-s4-zoom-todellinen-kamerapuhelin.html 

Lataa tuotekuvat tästä 

 

 

 

Ei värillä väliä, kunhan se on vaaleanpunainen 

 
NX2000 -minijärkkärillä jaat nopeasti kuvan uudesta 

käsilaukustasi tai hassusta sattumasta ystäviesi kesken. 

Väreissäkin on valinnanvaraa: musta, valkoinen tai söpö 

vaaleanpunainen. Kameran saa helposti yhdistettyä Android-

puhelimeen tai -tablettiin. 

 

Lisätietoja: http://www.epressi.com/tiedotteet/elektroniikka/samsung-nx2000-

nfclla-varustettu-  

Lataa tuotekuvat tästä 

 

 

 

Puhelin perheen pienimmälle 

 
Reippaalla koululaisella on jo paljon omia menoja. Jotta vanhemmat pysyivät 

vauhdissa mukana, tarvitsee reppukansalainen oman puhelimen. Lapsen 

puhelimessa tärkeää on helppokäyttöisyys, sekä tietysti edullinen hinta.Galaxy 

Young on edullinen ja tehokas kaveri, eikä ulkokuortakaan tarvitse koulun 

pihalla hävetä. Nuorison älypuhelimessa Androidin Jelly Bean -

käyttöjärjestelmä ja riittävän suuri näyttö esimerkiksi elokuvien katseluun. 

Vanhemmat lapset voivat tarkistaa puhelimesta vaikkapa kaverien Facebook-

tilapäivitykset. Värinkin koulutien kulkija voi valita useammasta vaihtoehdosta. 

Tarjolla on valkoinen, syvän sininen, viinipunainen sekä metallinvärinen versio.  

 

Lisätietoja: http://www.epressi.com/tiedotteet/suunnittelu-ja-tekniikka/samsung-esittelee-edullisen-alypuhelinkolmikon-galaxy-

express-young-ja-fame.html 

Lataa tuotekuvat tästä 

http://www.epressi.com/tiedotteet/valokuvaus/galaxy-s4-zoom-todellinen-kamerapuhelin.html
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Täydellinen mökkikaiutin 

 
Musiikkisoittimet ovat vaihdelleet vuosien saatossa. Tänä päivänä 

älypuhelin on useimmille ensisijainen musiikkisoitin ja viihdekeskus. 

Samsungin uusi Bluetooth-kaiutin on yhdistelmä yksikertaisuutta, 

hyvää äänenlaatua ja tyylikästä muotoilua. Se sopii hyvin vaikkapa 

mökkikäyttöön. Kaiuttimen kautta voi soittaa musiikkia puhelimen 

Spotify-sovelluksesta. DA-F60 tukee myös NFC-yhteyttä, jonka 

kautta kaiutin on helppo yhdistää langattomasti älypuhelimeen pelkällä kosketuksella.  

 

Lisätietoja: http://www.samsung.com/fi/consumer/tv-home-theatre/wireless-sound/audio-portable/DA-F60/XE 

Lataa tuotekuvat tästä 

 
 

Lisätietoja: 

Median testikappaleet: samsungpr@osg.fi  

Kuluttajakysymykset: Samsungin asiakastuki, 030 6227 515 

Ossi Luoma, myyntipäällikkö, IT, ossi.luoma@samsung.fi, p. 040 541 402 

Eva Carrero, markkinointipäällikkö, e.carrero@samsung.com, p. 0400 807 750 

Lasse Pulkkinen, OS/G Viestintä,Lasse Pulkkinen, lasse.pulkkinen@osg.fi, p. 0400 630 049 

Kuvapyynnöt: samsungpr@osg.fi 

Lehdistötiedotteet ja kuva-arkisto verkossa: www.samsung.fi ja valitse uutiset. 

Haluatko Samsungin lehdistötiedotteita? Ilmoittaudu lähetyslistalle samsungpr@osg.fi 

Uutisia RSS-syötteinä: www.samsung.com/fi/aboutsamsung/rss/rssFeedList.do 

 

 
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 

http://www.samsung.com/fi/consumer/tv-home-theatre/wireless-sound/audio-portable/DA-F60/XE
http://www.samsung.com/fi/consumer/tv-home-theatre/wireless-sound/audio-portable/DA-F61/XE-gallery
mailto:samsungpr@osg.fi
http://www.samsung.com/fi/aboutsamsung/rss/rssFeedList.do

