
 

Samsung esittelee vankan ja tyylikkään 
XCover 4 -puhelimen 

 
Espoo - 8. maaliskuuta 2017 - Samsung esittelee nyt uusimman puhelinmallinsa kestävässä Galaxy XCover 
-sarjassa. XCover 4 yhdistää suuremman HD-näytön, kavennetut näytönreunukset, laajennetun tallennustilan ja 
muita Galaxy-sarjan laitteita vastaavan muotoilun. 
 
- Samsungille on tärkeää tarjota asiakkaillemme tuotteita, jotka ovat eturintamassa ja vastaavat heidän 
tarpeisiinsa, haasteisiinsa ja toiveisiinsa. XCover 4 on täydellinen esimerkki siitä, miten pyrimme luomaan 
merkityksellistä innovaatiota. Tämä puhelinuutuus on suunniteltu kestämään äärimmäisissä olosuhteissa ja 
tarjoamaan kaikki älykkäät ominaisuudet, joita älypuhelimelta voi odottaa, sanoo Samsung Suomen Head of IM 
& Telecom Antti Holopainen. 
 
Galaxy XCover 4 tarjoaa tyylikkään ja hoikan muotoilun, parantaa otteen pitoa ja kaventaa näytönreunuksia, 
ottaen samalla inspiraatiota aiemmasta XCover-sarjasta. Vankka muotoilu yhdistettynä uuteen Glove Mode 
-tilaan, joka sallii laitteen käytön myös hanskat kädessä, tekee puhelimen pitelystä ja käyttämisestä helppoa. 
Lisäksi laitteen sivusta löytyvän fyysisen painikkeen voi räätälöidä suorittamaan tehtäviä tarpeen ja tilanteen 
mukaan. Painike voi esimerkiksi tarjota suoran pääsyn tiettyihin sovelluksiin, kuten LED-taskulamppuun tai 
kameraan. 
 
Uuden Galaxy-malliston tärkeä kulmakivi on IP68-luokitus, joka toteutuu myös XCover 4:ssä. Puhelin on siis 
vedenkestävä ja pölytiivis. XCover 4 kestää 30 minuutin upotuksen puolentoista metrin syvyyteen. Siinä on 
kyvykäs 13 megapikselin takakamera ja 5 megapikselin etukamera, helposti vaihdettava akku ja riittoisa 
akkukesto. Sisäinen 16 gigatavun tallennustila on helposti laajennettavissa microSD-muistikortilla, minkä lisäksi 
puhelimessa on 2 gigatavua keskusmuistia. 
 
Samsung Knox 2.7 -mobiilitietoturva on sisäänrakennettu XCover 4:ään, joten se tarjoaa korkean 
tietoturvatason, joka suojaa laitetta heti ensikäynnistyksestä lähtien. Kattava tietoturva yhdistettynä Android 
Nougat -käyttöjärjestelmään, vankkaan muotoiluun, erinomaiseen suorituskykyyn ja helppoon käytettävyyteen 
tekevät XCover 4:stä täydellisen puhelimen kaikkiin työolosuhteisiin ja vapaa-ajalle. 
 
 
Samsung Galaxy XCover 4:n myynti alkaa 13. huhtikuuta ja sen suositushinta on 299 euroa. 
Tarkempia tuotetietoja saatavilla osoitteessa: http://www.samsungmobilepress.com  
  
Tekniset tiedot:  Galaxy XCover 4 (2017) -puhelimessa on 1,4 GHz neliydinsuoritin, 2,0 Gt RAM-muistia ja Android 7.0 
Nougat -käyttöjärjestelmä. Siinä on 5 tuuman HD TFT-näyttö, 16 gigatavun sisäinen tallennustila ja microSD-tuki 256 
gigatavuun asti. Takakamera: 13 megapikseliä AF (F1.9), etukamera: 5 megapikselia FF (F2.2). Akku: 2800 mAh 
(vaihdettavissa). Mitat: 145,9 x 73,1 x 9,7 mm. Yhteysominaisuuksiin lukeutuu:  Wi-Fi: a / b / g / n / (2,4 / 5 GHz) Wi-Fi 
Direct, NFC (UICC), microUSB, USB 2.0, 3,5 mm kuulokeliitäntä, Bluetooth v4.2, GPS + GLONASS. Anturit: 
kiihtyvyysanturi, etäisyysanturi, geomagneettinen anturi ja RGB-valoanturi. IP68-sertifiointi. 
 
 
Kuluttajakysymykset: Samsungin asiakastuki, 030 6227 515 
Lisätiedot: Lasse Pulkkinen, OSG Viestintä, lasse.pulkkinen@osg.fi, p. 0400 630 049 
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/ 
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