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Samsungilta kaksi uutta kannettavaa 

3D-pelikannettava ja kestävä työkone 
Samsungin  kannettavien tietokoneiden valikoima laajenee sekä kuluttaja- että 
yritysluokan koneilla. Samsungin uusi 3D-kannettava RF712 on suunniteltu 
erityisesti pelikäyttöön ja elokuvien katsomiseen. 400 nitin näyttö tekee siitä 
maailman valovoimaisimmalla näytöllä varustetun 3D-kannettavan. Samsungin 
yrityskannettavien valikoimaan saapuu uusi 4-sarjan kone, joka on suunniteltu 
jatkuvaan työkäyttöön. Sen akku kestää yhdellä latauskerralla peräti 7 tuntia.  

 

Maailman valovoimaisin 3D-pelikannettava 
Markkinoille saapuessaan RF712 tekee 400 nitin näytöllään uuden maailman 
ennätyksen valovoimaisuudellaan 3D-kannettavien keskuudessa.  
 
Blu-ray-asema ja reilunkokoinen 17,3 tuuman näyttö sopii mainiosti 3D-
elokuvien katsomiseen ja 3D-pelien pelaamiseen Full HD -tarkkuudella. 
Kannettava pystyy myös muutamaan tavallisen 2D-kuvan 3D:ksi. Koneessa 
on suorituskykyinen AMD Radeon -näytönohjain, jossa riittää tehoa siirtää pelien ja elokuvien 
kuva realistisesti kannettavan näytön kehysten ulkopuolelle.  
 
Uudessa RF712-kannettavassa on Intelin tehokas Core i7 -neliydinsuoritin, jonka avulla kone sopii 
täydellisesti raskaaseen moniajoon. Laitteessa on kuusikennoinen akku, joka kestää neljä tuntia 
yhdellä latauskerralla. Samsungin ainutlaatuisen Fast Start -toiminnon avulla 
kone herää lepotilasta työtilaan kolmessa sekunnissa. 

3D-efekti vaatii toimiakseen 3D-lasit. Laitteen mukana toimitetaan yhdet 3D-
lasit. 
 
Tekniset tiedot: Näytön koko 17,3 tuumaa. Super Bright Plus LED -näyttö, kirkkaus 400 nitiä, 3D-näyttö, 16 miljoonaa väriä, Full 
HD (1920x1080), blu-ray-asema, 2D>3D konversio. SRS 3D-ääni. Näytönohjain: AMD Radeon HD6650M. Kuusikennoinen akku, 
joka kestää neljä tuntia yhdellä latauskerralla. Akku kestää 1000 lataussykliä ilman merkittävää suorituskyvyn 
heikkenemistä. Suoritin: Intel Core i7 2630QM. Käyttöjärjestelmä: Windows 7 Ultimate 64-bittinen. Muisti: 6 Gt. Tallennutila: 
2x500GB (1TB), 7200 rpm. Usb 3.0. 1,3 megapikselin HD-kamera. Paino: 2,9 kg.  Käynnistyy kolmessa sekunnista lepotilasta Fast 
Start -toiminnolla. Laitteen mukana tule yhdet aktiiviset 3D-lasit. RF712 saapuu kauppoihin kesäkuun puolivälissä. Suositushinta 
julkaisun yhteydessä on 1599 euroa 

 

Tehoa ja akunkestoa 
Samsungin uusi 4-sarjan yrityskannettava sopii erinomaisesti pitkiin työpäiviin. 
Kuusikennoinen akku kestää peräti 1000 lataussykliä ilman merkittävää 
suorituskyvyn heikkenemistä, kun vastaavasti tavanomaiset markkinoilla olevat 
akut kestävät noin 300 lataussykliä. Seitsemän tunnin akunkeston ansiosta 
kannettava kestää palaverista toiseen ilman latausta.  

 



4-sarjan kannettavassa on sisäänrakennettu 3G-tuki. Koneessa on paikka SIM-kortille, minkä ansioista sillä 
voi surffata netissä, lukea sähköposteja, kirjata kalenterimerkintöjä tai osallistua videoneuvotteluihin 
riippumatta olinpaikasta.  

Kannettava on saatavana 12, 14 tai 15 tuuman kokoluokissa, joissa kaikissa on valovoimainen mutta valoa 
heijastamaton 300 nitin näyttö. 4-sarjan kannattavien näytön tarkkuudet ulottuvat aina 1600x900 pikseliin 
asti. 
 

4-sarjan koneiden Intel Core i5-suoritin  mahdollistaa erinomaisen suorituskyvyn lisäksi pitkän akkukeston. 
Lisäksi kone herää lepotilasta työtilaan kolmessa sekunnissa Fast Start -toiminnolla. 

 
Tekniset: Saatavana koot 12, 14 tai 15 tuumaa. Heijastamattoman näytön valovoima on 300 nitiä ja se pystyy toistamaan 16 
miljoonaa väriä. DuraCase-runko. Kuusikennoinen akku, joka kestää 7 tuntia yhdellä latauskerralla ja 1000 latausykliä ilman 
merkittävää suorituskyvyn heikkenemistä. Laitteessa on kahden vuoden takuu, joka on laajennettavissa kolmeen vuoteen. Suoritin: 
Intel Core i5-2410m. Käyttöjärjestelmä: Windows 7 Professional, 32- tai 64-bittinen. Muisti: 2 Gt ~ 6GB. Tallennustila: 320GB ~ 
500G, 7200 rpm. USB 3.0. Telakoitava. Tietoturvaa parantava sormenjälkitunnistin ja Trusted Platform Module (TPM) -siru. Anti-
shock-järjestelmä, jossa on kiintolevyjä suojaava anturi. 1,3 megapikselin web-kamera videoneuvotteluita varten. Käynnistyy 
kolmessa sekunnista lepotilasta Fast Start -toiminnolla. TCO-sertifioitu. 4-sarjan yrityskannettavat saapuvat kauppoihin kesäkuun 
puolivälissä ja niiden suositushinnat ovat alkavat 1.000 eurosta ALV0. 

Lisätietoja:  
 
Eva Carrero, markkinointipäällikkö, eva.carrero@samsung.fi, p. 0400 807 750  
Ossi Luoma, myyntipäällikkö IT, ossi.luoma@samsung.fi, p. 0 40 541 4023 
Toni Perez, OSG Viestintä, toni.perez@osg.fi, 0400 630 063.  
Kuluttajakysymykset: Samsungin asiakastuki, 030 6227 515  
Kuvapyynnöt: samsungpr@osg.fi  
Lehdistötiedotteet ja kuva-arkisto verkossa: www.samsung.fi ja valitse uutiset.  
Haluatko Samsung in lehdistötiedotteita tai kokeilla uusia tuotteita? Ilmoittaudu lähetyslistalle osoitteeseensamsungpr@osg.fi  
Uutisia RSS-syötteinä: www.samsung.com/fi/aboutsamsung/rss/rssFeedList.do  

  
Samsung Electronics Co Ltd, Korea, on johtava televisioiden, muistisirujen, matkapuhelinten ja näyttöpaneelien valmistaja. 
Yrityksellä on 190 500 työntekijää 68 maassa ja kahdeksalla eri liiketoiminta-alueella. Vuonna 2010 yhtiön yhteenlaskettu 
liikevaihto nousi 135,8 miljardiin Yhdysvaltain dollariin. Samsung Electronics Nordic AB:n liikevaihto vuonna 2010 oli miljardi 
euroa. Pohjoismaiden yhtiö on kasvanut nopeasti vuodesta 1992. Sillä on 330 työntekijää, ja sen valikoimaan kuuluvat uusimmat 
tuotteet matkapuhelinten, äänen- ja kuvantoiston, IT-laitteiden ja kodinkoneiden aloilta. 
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