
 

 

 

 

 
 

 

Galaxy S4 zoom – todellinen kamerapuhelin 

Samsung esittelee kamerapuhelimen 10-kertaisella optisella zoomilla.  

 

Espoo 12. kesäkuuta 2013 – Enää ei tarvitse miettiä päivittäisikö puhelimen uuteen vai sijoittaisisko rahat 
kameraan. Samsung julkaisee tänään Galaxy S4 zoom -älypuhelimen, joka on nimensä mukaisesti 
puhelimen ja kompaktikameran hybridi. 

Galaxy S4 zoom on Samsungin kunnianhimoisen tuotekehitystyön tulos. Laite yhdistää tehokkaan 
älypuhelimen ja suorituskykyisen kameran ilman kompromisseja. Galaxy S4:n tyylikäs muotoilu on yhdistetty 
korkealaatuiseen optiikkaan ja laite on varustettu monilla Galaxy S4 -puhelimesta tutuilla ominaisuuksilla, 
kuten S Translator, Story Album ja Group Play -toiminnoilla.  

Galazy S4 Zoom on myös mitä älykkäin laite. Uuden ja innovatiivisen Zoom Ring -toiminnon avulla 
tärkeimpien toimintojen käyttäminen on helppoa ja nopeaa. Käyttäjä voi esimerkiksi ottaa kuvan kesken 
puhelun ja jakaa sen välittömästi puhelimen päässä olevalle ystävälle. Smart Mode ja Smart Mode Suggest -
kuvaustilat auttavat aloitteleviakin kuvaajia onnistumaan myös haastavissa olosuhteissa. Samsung Link 
auttaa siirtämään kuvat yhdellä napin painalluksella langattomasti muihin laitteisiin, kuten kannettavalle 
tietokoneelle tai tabletille. 

 
Galazy S4 zoom on varustettu Android Jelly Bean 4.2 -käyttöjärjestelmällä ja laitteesta on saatavilla 3g- ja 
4g-versiot. Lisätietoja: www.samsungmobilepress.com. 
 
Tekniset tiedot: Galaxy S4 zoom yhdistää BSI CMOS-kennon, optisen kuvanvakaajan, Xenon Flash -salaman sekä Galaxy S4 -puhelimen 
uusimman tekniikan. Takakamerassa on 16 megapikseliä, 10-kertainen optinen zoom, optinen kuvanvakaaja, 24 – 240 mm:n polttoväli ja f3.1 – 
f6.3 aukko. Edessä 1,9 megapikselin kamera. ISO 100-3200, full hd (1920x1080 30p) -videotallennus. Näyttö 4,3-tuumainen qHD sAmoled, 
1.5Ghz:n tuplaydinsuoritin, 8 GB muistia (vapaa tallennustila noin 5 GB). MicroSD-tuki (64 GB asti). 1,5 GB RAM. Android 4.2 (Jelly Bean) -
käyttöjärjestelmä. Yhteysominaisuuksiin lukeutuu Wifi a/b/g/n 5GHz, nfc, Bluetooth 4.0 (LE), a-gps + glonass. Paino 208 grammaa (vakioakulla). 
Mitat 125,5 x 63,5 x 15,4 mm. Akku 2,330mAh. Galaxy S4 zoom saatavilla elokuun lopulla suositushintaan 549 euroa (3g) tai 599 euroa (4g). 
 
Kuluttajakysymykset: Samsungin asiakastuki, 030 6227 515 
Mika Engblom, Myyntipäälikkö, telecom, mika.engblom@samsung.com, p. 0408 604 420 
Eva Carrero, markkinointipäällikkö, e.carrero@samsung.com, p. 0400 807 750 
Simo Arvo, OS/G Viestintä, simo.arvo@osg.fi, p. 040 132 5682 
Kuvapyynnöt ja median testilaitteet: 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 
 
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 


