
 

                                     

 

                                      

Samsung lanseeraa uudistuneen Galaxy A -sarjan 
 

Uusissa A-sarjan älypuhelimissa yhdistyvät Samsungin huipputekniikka, laatu ja premium-luokan muotoilu. 
Galaxy A5:n valovoimainen 16 megapikselin etukamera varmistaa hyvät omakuvat. 

 
 
Espoo – 2. tammikuuta 2017 – Samsung esittelee tänään kaksi uutta Galaxy A -puhelimallia: A5 ja A3. 
Molemmat mallit ovat suojattu vedeltä ja pölyltä IP68-luokituksen mukaisesti. Muita avainominaisuuksia ovat 
kyvykkäät etu- ja takakamerat, terävä näyttö ja riittoisa akkukesto. 5,2-tuumainen A5 ja 4,7-tuumainen A3 
ovat valmistettu laadukkaista metalli- ja lasimateriaaleista, joiden saumaton muotoilu ja tyylikkyys nostavat 
ne viimeistelyltään älypuhelimien huippuluokkaan. 
 
– Meille on tärkeää, että asiakkaamme hyötyvät aina viimeisimmästä teknologiasta. Galaxy A -sarjassa 
yhdistämme tärkeimmät suomalaisten arvostamat ominaisuudet. Vedenpitävyys, todella hyvät etu- ja 
takakamerat ja sormenjälkitunnistimen kaltaiset älykkäät ominaisuudet varmistavat, että 
huippupuhelimistamme tutut innovaatiot ovat nyt kaikkien saatavilla, sanoo Samsung Suomen Head of IM 
Antti Holopainen. 
 
 
Luotettava kaikissa tilanteissa  
 
Galaxy A5:n ja A3:n edistyneen kameratekniikan ja täsmällisen automaattitarkennuksen ansiosta niillä otetut 
kuvat ovat tarkkoja, yksityiskohtaisia ja värikkäitä. Parantunut valovoima mahdollistaa kuvaamisen myös 
hämärässä, mikä on tärkeää Suomen pimeinä talvikuukausina. Kotinäppäimen tuplapainallus avaa kameran 
vauhdikkaasti. Käyttäjän ei siis tarvitse huolehtia siitä, että tärkeät hetket jäisivät ikuistamatta.  
 
Sormenjälkitunnistin tarjoaa turvallisen ja helppokäyttöisen tavan lukita puhelin. Lisäksi uudet A-sarjalaiset 
ovat varustettu Knox-tietoturvaratkaisulla, joka pitää puhelimen suojassa haittaohjelmilta ja mahdollistaa 
työsisällön erottamisen henkilökohtaisesta sisällöstä.  
 
Samsungin Always On Displayn ansiosta käyttäjän ei tarvitse avata puhelintaan joka välissä. Sen sijaan 
kellonaika, kalenteritapahtumat, saapuneet puhelut ja tekstiviestit näkyvät suoraan ruudulla laitteen ollessa 
lepotilassa, mikä säästää aikaa ja virtaa. Uutuuspuhelimien akkukesto on runsas ja lisää joustavuutta tarjoaa 
pikalataustoiminto*. IP68-luokitus taas takaa, että puhelimen käyttö onnistuu tilanteesta riippumatta – olit 
sitten rannalla, kaatosateessa tai laskettelurinteessä. 
 
 



 

Tietoa Galaxy A5 (2017):stä: Samsung Galaxy A5 on varustettu 1.9 GHz kahdeksanydinsuorittimella, 3 Gt 
RAM-muistilla, 32 Gt sisäisellä tallennustilalla ja jopa 256 Gt muistikortteja tukevalla microSD-korttipaikalla. 
Laitteessa on 5.2’’ FHD 1920 x 1080 Super AMOLED -näyttö ja 4G-yhteydet (300/50 Mbps). Akun koko on 
3,000 mAh pikalataustoiminnolla. Fyysiset mitat 146.1 x 71.4 x 7.9 mm. Takakamera 16MP (PDAF/F1.9). 
Etukamera 16MP (F1.9). Käyttöjärjestelmä Android 6.0.16 Marshmallow. WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), 
USB Type-C, ANT+, NFC (UICC, eSE), Bluetooth v4.2, GPS + Glonass. Anturit: kiihtyvyysanturi, 
etäisyysanturi, geomagneettinen anturi, RGB-valoanturi, barometri, sormenjälkitunnistin. IP68-luokitus. S-
Voice ja Samsung Knox. 
 
Tietoa Galaxy A3 (2017):sta: Samsung Galaxy A3 on varustettu 1.6 GHz kahdeksanydinsuorittimella, 2 Gt 
RAM-muistilla, 16 Gt sisäisellä tallennustilalla ja jopa 256 Gt muistikortteja tukevalla microSD-korttipaikalla. 
Laitteessa on 4,7’’ HD 1280 x 720 Super AMOLED -näyttö ja 4G-yhteydet (300/50 Mbps). Akun koko on 
2,350 mAh. Fyysiset mitat 135.4 x 66.2 x 7.9 mm. Takakamera 13MP (AF/F1.9). Etukamera 8MP (F1.9), 
Käyttöjärjestelmä Android 6.0.16 Marshmallow. WiFi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), USB Type-C, ANT+, NFC 
(UICC), Bluetooth v4.2, GPS + Glonass. Anturit: kiihtyvyysanturi, etäisyysanturi, geomagneettinen anturi, 
RGB-valoanturi, barometri, sormenjälkitunnistin. IP68-luokitus. S-Voice ja Samsung Knox. 
 
Samsung Galaxy A5 ja A3 saapuvat kauppoihin 3. helmikuuta kolmessa värissä: Black Sky, Gold Sand ja 
Peach Cloud. Ennakkomyynti alkaa 13. tammikuuta.  
 
Suositushinnat: 
Galaxy A5 (2017), 449€ 
Galaxy A3 (2017), 349€ 
 
Lisää tuotetietoja löydät osoitteesta: http://www.samsungmobilepress.com 
 
* Vain Galaxy A5:ssä 
 
 
 
Kuluttajakysymykset: Samsungin asiakastuki, 030 6227 515 
 
Lisätiedot: Niko Haikala, OSG Viestintä, niko.haikala@osg.fi, p. 040 585 0264 
 
Kuvapyynnöt ja median testilaitteet: samsungpr@osg.fi 
 
Lehdistötiedotteet ja kuva-arkisto verkossa: www.samsung.fi ja valitse alalaidasta Uutiset. 
 
 
Samsung Electronics Co., Ltd. inspiroi maailmaa ja muovaa tulevaisuutta ideoilla ja teknologioilla, joiden 
avulla uudelleen määritämme ihmisten käsitykset televisioista, älypuhelimista, puettavista laitteista, 
tableteista, kameroista, kodinkoneista, lääketieteellisistä laitteista, verkkojärjestelmistä, puolijohteista ja LED-
tuotteista. Tuoreimmat Samsung-uutiset löydät osoitteesta: http://news.samsung.com/ 


