
 
 

Älyvermeet rinteeseen – Samsungin uutuudet esillä 

BoardExpossa! 
 

Vuoden parhaimmat laskukarkelot pärähtävät tänään käyntiin Helsingin 

Messukeskuksessa ja Samsung on menossa mukana. Mobiiliuutuudet mukaan 

lukien Galaxy Gear -älykello ja Galaxy Note 3 ovat kokeiltavissa Samsungin 

leffateatterissa, jossa voi myös istahtaa alas katsomaan lumilauta- ja 

skeittileffoja. Lisätietoja: BoardExpo 1. - 3.11.2013, Messukeskus. 

 

   

Galaxy Gear on fiksu kumppani laskettelurinteessä 

Samsungin Galaxy Gear tuo Samsungin Galaxy -tuoteperheen yhä tiiviimmin 

osaksi käyttäjän arkea. Sillä voi soittaa ja vastata puhelimeen. Ranteeseen 

vilkaisemalla Gearista näkee kuka soittaa tai kuka lähetti viestin tai sähköpostin. 

Jos käyttäjä haluaa lukea viestin kokonaisuudessa, se on valmiina näytöllä, kun 

puhelin otetaan taskusta esiin. Samsung Apps -palvelusta on myös saatavilla 

Galaxy Gearia varten suunnitellut sovellukset suosituimmille some-palveluille. 

Gearissa on myös IP55-suojaluokitus, joten se on suojattu vesiroiskeilta. 

 

Galaxy Gearissa on sisäänrakennettu kamera, jonka laukaisimena laitteen näyttö 

toimii. Kuvia on helppo ja nopea ottaa ja kuvat siirtyvät automaattisesti Geariin 

yhdistetyn puhelimen muistiin. Sisäänrakennettu askelmittari varmistaa, että käyttäjä 

liikkuu päivän aikana juuri niin paljon kuin kuvitteleekin. Laskettelu taittuu nopeammin 

musiikkia kuunnellen ja Galaxy Gearin avulla rinteessä on helppo vaihtaa biisiä 

puhelimen musiikkisoittimesta. Gear-tukee tällä hetkellä Galaxy Note 3 -älypuhelinta 

ja tuki tulee syksyn aikana myös Samsungin suosituimmille älypuhelimille: Galaxy 

S4, Galaxy S III, Galaxy Note II, Galaxy S4 mini, Galaxy S4 Active, Galaxy Mega 6.3 

ja Galaxy S4 zoom. Laitetta on saatavana kuutena eri värivaihtoehtona. Suositushinta 349€. 

            

 

Galaxy Note 3 tekee arjesta uskomatonta 

Samsung Galaxy Note 3 sekä näyttää että tuntuu uudelta. 

Laitteen takakannessa on miellyttävä tekstiilikuviointi. 

Samsung Galaxy Note 3 on saatavilla mustana, valkoisena 

ja pinkkinä. Galaxy Note 3:n mukana tuleva S Pen -kynä 

avaa loputtomat mahdollisuudet luovuuteen ja itsensä 

ilmaisuun. Laitteessa on edeltäjäänsä suurempi 5,7 tuuman 

näyttö ja se on reippaasti edeltäjäänsä tehokkaampi, mutta 

silti ohuempi, kevyempi ja varustettu pitkäkestoisemmalla 

akulla. Laitteessa on 13 megapikselin kamera, joten se 

pystyy tallentamaan kaikki elämän hetket, jopa ne hämärät 

ja vauhdikkaat. Suositushinta 749€. 

http://www.boardexpo.fi/


 
 

                                         

Talven tuiskut kestävät älypuhelimet 

Jos vapaa-aikasi kuluu lasketellessa tai puuterilumeen 

pöllähtäessä, Galaxy S4 Active pysyy menossa 

mukana. Galaxy S4 Active -älypuhelin on IP67-sertifioitu, 

joten lumi ja sohjo eivät ole ongelma. Puhelin sietää 

kosteutta, vaikka käyttäjä kuuntelisi musiikkia 

kuulokkeilla. Ikuista puhelimen kameralla temput half-

pipen reunalta tai katsele kuvia laskettelumäessä 

matkalla ylöspäin. Puhelin ei säikähdä vettä, hiekkaa tai 

pölyä, joten voit huoletta ottaa sen mukaasi minne 

tahansa. Samsung Galaxy S4 Active on varustettu 1.9 

Ghz:n neliydinsuorittimella ja viisituumaisella tft-lcd full hd -näytöllä, jota voi käyttää myös käsineet 

kädessä. Suositushinta 599 €.  

 

 

 

Galaxy Xcover II sopii niin lautailijoille kuin erämaahiihtäjillekin. Laitteen akku 

kestää valmiustilassa peräti 570 tuntia, mikä mahdollistaa sen, että puhelimen 

signaalia voidaan jäljittää pitkään, jos käyttäjä eksyy tai joutuu muuten tukalaan 

tilanteeseen. GPS- ja GLONASS-paikannus, Google Maps sekä muut tarjolla olevat 

karttapalvelut tekevät Galaxy Xcover II:sta myös luotettavan navigointilaitteen.  

 

Ennen reissua puhelimeen voi esiladata halutut kartat, joten navigointi onnistuu 

myös ilman yhteyttä matkapuhelinverkkoon. Karttoja on helppo seurata laitteen 

suurelta neljän tuuman näytöltä ja Smart Stay -ominaisuus pitää huolen siitä, että 

puhelimen näyttö pysyy valaistuna käyttäjän katseen ollessa ruudussa. Galaxy 

Xcover II on totta kai varustettu myös kirkkaalla LED-taskulampulla. Laite on IP67-

sertifioitu, pölytiivis ja kestää veden alla metrin syvyydessä 30 

minuuttia.  Suositushinta 299€ 

 

 

 

 

 

Galaxy S4 Mini – älypuhelin pienempään lapaseen 

Samsungin Galaxy S4 minissä isoveljeltä tuttu muoto on pakattu selvästi 

pienempään pakettiin. Se on erittäin helppokäyttöinen ja täydellinen kumppani 

arkeen. Samsung Galaxy S4 mini sopii aktiiviseen elämään ihmisille, jotka 

haluavat monipuolisen älypuhelimen. Galaxy S4 minissä on myös uusi S Health 

-toiminto, joka valvoo automaattisesti käyttäjänsä elämäntapoja. S Health -

toimintoon kuuluu muun muassa ruokapäiväkirja, harjoituspäiväkirja ja muita 

ominaisuuksia. Samsung Galaxy S4 minissä on 4.3 tuuman QHD Super 

AMOLED -näyttö ja 1.6 Ghz:n tuplaydinsuoritin Suositushinta 399€. 

 



 
 

 

 

Galaxy Tab 3 

Samsung Galaxy Tab -tuoteperheen uusin jäsen saapuu kolmessa eri koossa. 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. 

 

Galaxy Tab 3 10.1 

Tuoteperheen suurin malli Galaxy Tab 3 10.1 on 

täydellinen viihdelaite koko perheelle. Loistavalla 

värintoistolla ja tarkkuudella varustettu näyttö ja 

ylivertaisella Sound Alive -tekniikalla höystetty ääni 

tekevät uudesta Tabista täydellisen vaikkapa 

elokuvien tai muun viihdesisällön katsomiseen. 

Laitteessa on kehyksessä fyysiset painikkeet, jotta 

kuva-ala saadaan kokonaan viihteen käyttöön. 

AllShare Cast -toiminnolla kuvat, elokuvat ja pelit 

voidaan suoratoistaa tabletista vaikka television 

ruudulle. Lisäksi Tab 3.0:ssa on infrapunalähetin, jonka avulla se toimii yleiskaukosäätimenä.  

 

 

Galaxy Tab 3 8.0 

Malliston ohuin Galaxy Tab 3 8.0 on täydellinen lukemiseen ja 

muusta viihdesisällöstä nauttimiseen. Suurelta laajakuvanäytöltä 

elokuvia voi katsoa niille suunnitellusta 16:9-kuvasuhteesta. Galaxy 

Tab 3 8.0:n kuva-ala on nimensä mukaan kahdeksan tuumaa. 

Koonsa puolesta sitä on yhtä näppärä pitää yhdessä kädessä kuin 

pehmeäkantista kirjaa. Smart Stay -toiminto varmistaa sen, että 

näyttö ei kytkeydy pois päältä käyttäjän katseen ollessa ruudussa. 

Lisäksi laitteen taustavalo muuttuu automaattisesti vallitsevan 

valoisuuden perusteella, mikä parantaa lukumukavuutta ja vähentää 

silmien rasitusta. Galaxy Tab 3.0 on näppärä laite mukana 

reissussa. Se osaa kääntää puhuttuja sanoja ja lauseita yhdeksälle 

eri kielelle. 

 

Galaxy Tab 3 7.0  

Galaxy Tab 3 7.0 on tuoteperheen kompaktein tabletti. Se on näppärä 

laite otettavaksi mukaan minne tahansa. Se on erinomainen laite 

kaikenlaisten kokemusten tallentamiseen vaikka laitteen takaa löytyvällä 

kameralla. Galaxy Tab 3 7.0:ssa on erittäin pitkä akkukesto, joten 

kokemuksia voi tallentaa sekä jakaa pitkään ja hartaasti. Kuvat, videot ja 

muut tallennetut kokemukset voi jakaa ystävien nähtäville ruudun 

pyyhkäisyllä. Galaxy Tab 3 -laitteiden suositushinnat ovat 230 – 560€.

  



 
 

 
Lisätietoja: 

Kuluttajakysymykset: Samsungin asiakastuki, 030 6227 515 

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

Lasse Pulkkinen, OSG Viestintä, 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 tai kokeilla uusia tuotteita? Ilmoittaudu lähetyslistalle osoitteeseen samsungpr@osg.fi 

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

Liitteet 


