Samsung Galaxy S8 tuo mukanaan
rajattomat mahdollisuudet
Galaxy S8 on puhelin, joka avaa ovia uusille kokemuksille. Näyttävän Infinity-näytön, yhtenäisen
palveluekosysteemin ja älykkään käyttöliittymän avulla Samsung muuttaa mahdollisen rajoja.
Lontoo – 29. maaliskuuta 2017 – Samsung esittelee tänään maailmalle Galaxy S8:n – älypuhelimen, joka
muuttaa käsityksen siitä, miltä puhelimet näyttävät. Laite tarjoaa uusia tapoja olla vuorovaikutuksessa
puhelimen kanssa. Yhdessä uusien, älykkäiden palveluiden ja sovellusten sekä ainutlaatuisen Infinity-näytön
kera Galaxy S8 on ennennäkemättömän käytännöllinen älypuhelin.
– Galaxy S8:n julkaisu aloittaa uuden aikakauden älypuhelinmuotoilun ja -palveluiden saralla. Galaxy S8
tarjoaa uusia tapoja nauttia elämästä älypuhelimen kanssa. Se vie myös mobiiliturvan aivan uudelle tasolle,
sanoo Andreas Bergqvist, Nordic Product Manager Telecom.
Enemmän kokemuksia älypuhelimellasi
Galaxy S8 tulee saataville 5,8 ja 6,2 tuuman näyttökoossa. Infinity-näyttö ja kehyksetön muotoilu
muodostavat sulavan ja painikkeettoman lasipinnan ilman teräviä kulmia. Älypuhelimen painikkeet ovat
integroitu käyttöjärjestelmään osaksi näyttöä. Puhelimen ruutunäkymän voi jakaa kahtia moniajoa vaativia
tehtäviä varten. Näytön työtila riittää esimerkiksi videon katsomiseen samalla, kun kirjoitat viestiä
täysikokoisella näppäimistöllä. Koska laite on kompaktin kokoinen, sitä on miellyttävä käyttää yhdellä
kädellä. Älypuhelimen kestävyydestä ja laadukkaasta viimeistelystä vastaa laitteen molemmilta puolilta
löytyvä Corning Gorilla Glass 5.
Galaxy-perusta säilyy
Samsungin uusi lippulaivapuhelin tarjoaa paitsi uusinta muotoilua myös huipputeknologiaa. Laitteen
edistyksellinen kamera automaattitarkennuksella tuottaa kirkkaita ja värikkäitä kuvia. Entistä suurempi
valoherkkyys sallii kuvaamisen myös hämärässä. Markkinoiden ensimmäinen 10 nanometrin
älypuhelinsuoritin nostaa suorituskykyä ja energiatehokkuutta entisestään. Tietoturvan taas takaavat
sormenjälkitunnistin, iirisskanneri, kasvontunnistus ja valtiohallintotason tietoturvaluokituksen saanut
Samsung Knox.
Lisäksi Galaxy S8:sta löytyvät perinteiset Galaxy-ominaisuudet, joita käyttäjät arvostavat:
● Vedenkestävyys ja pölytiiveys IP68-luokituksen mukaisesti
● Tuki jopa 256 gigatavun microSD-muistikorteille
● Always-on Display
● Pikalataus ja langaton lataus
Galaxy S8:n lisäksi esiteltäviin uutuuksiin lukeutuu myös Samsung DeX -telakka, joka muuttaa älypuhelimen
työpisteeksi. Samsung DeX tarjoaa PC:n kaltaisen käyttökokemuksen, jota voi ohjata näppäimistöllä ja
hiirellä. Samsung DeX -telakan avulla käyttäjä voi helposti tarkastella ja muokata tiedostoja, mikä
mahdollistaa entistä tehokkaamman mobiilityöskentelyn.
Galaxy S8 on myös varustettu älykkäällä Bixby-käyttöliittymällä ja Bixby Vision, Voice ja Home -toiminnoilla,
jotka auttavat käyttäjiä saamaan enemmän irti puhelimestaan. Uusi Bixby-painike avaa helpon pääsyn
palveluun, jonka kautta käyttäjä pääsee nopeasti käsiksi palvelun sisältöihin ja toimintoihin. Lanseerauksen
yhteydessä Bixby integroituu useiden Samsung-sovellusten ja toimintojen kanssa mukaan lukien kameran,
yhteystietoluettelon, kuvagallerian ja asetusten kanssa. Samsungin tavoitteena on laajentaa Bixby tukemaan
kolmannen osapuolen sovelluksia. Kontekstuaalinen tietoisuus sallii sen, että Bixby pystyy tarjoamaan
käyttäjilleen yksilöllistä apua, joka perustuu käyttäjän kiinnostuksen kohteisiin, käyttötilanteisiin ja sijaintiin.

Kytkeytyneen elämän keskipisteessä
Galaxy S8 on yhteensopiva uuden Gear VR:n kanssa, jolla on nyt on entistä helpompi nauttia interaktiivisista
virtuaalikokemuksista. Uuden Gear VR -mallin mukana tulee kätevä ja ergonominen käsiohjain. Se toimii
sekä kauko- että peliohjaimena. Galaxy S8 toimii myös saumattomasti uuden Gear 360 -kameran kanssa,
jolla voi kuvata 4K-videoita ja suoratoistaa 360-videolähetyksiä sosiaalisen median kanaviin. Kameralla voi
myös ottaa 15 megapikselin valokuvia.
Galaxy S8 on paljon enemmän kuin älypuhelin. Se on kasvavan ja avoimen digitaalisen ekosysteemin ydin,
jota ympäröivät tyylikkäät älykellot, televisiot, VR-lasit, 360-kamera ja valikoima älykkäitä kodinkoneita. Uusi
Smart Connect -toiminto yksinkertaistaa IoT-laitteiden hallintaa. Kaikkien laitteiden ohjaus ja hallinta onnistuu
nyt yhden integroidun sovelluksen kautta.
Galaxy S8:n myynti alkaa Suomessa 28. huhtikuuta ja ennakkomyynti 29. maaliskuuta. Värivaihtoehtoina:
Orchid Grey, Arctic Silver ja Midnight black.
Suositushinnat:
Galaxy S8: 829 €
Galaxy S8 +: 929 €
Samsung Dex -telakka: 149 €
Gear360-kamera: 249 €
Tekniset tiedot: Samsung Galaxy S8 on varustettu 64-bittisellä, 10nm 2,3 GHz Quad + 1,7GHz Quad Octa Core
-suorittimella. 4 GB RAM-muistia, 64 GB sisäistä tallennustilaa ja tuki 256 GB microSD-korteille. 5,8 '' 2960x1440 -näyttö
(QHD, 570ppi). Akun koko on 3,000 mAh pikalataustoiminnolla ja langattoman latauksen tuki (WPC ja PMA) Fyysiset
mitat 148,9 x 68,1 x 8,0 mm, paino 155 g. Etukamera: 8MP (F1.7), takakamera Dual Pixel 12MP (F1.7), Smart OIS.
Käyttöjärjestelmä Android 7.0. Yhteysominaisuuksiin lukeutuvat: WiFi: 802.11 a / b / g / n / ac (2,4 / 5 GHz), VHT80
MU-MIMO, 1024QAM Bluetooth v5.0, ANT +, USB Type-C, GPS + GLONASS + Galileo + BeiDou, NFC- ja
MST-mobiilimaksutuki. Anturit: kiihtyvyysanturi, etäisyysanturi, geomagneettinen anturi, RGB-valoanturi, barometri,
sormenjälkitunnistin, gyroskooppi, iirisskanneri, painetunnistin. IP68-luokitus. Samsung Knox -tietoturva
sisäänrakennettuna.
Tekniset tiedot: Samsung Galaxy S8+ on varustettu 64-bittisellä, 10nm 2,3 GHz Quad + 1,7GHz Quad Octa Core
-suorittimella. 4 GB RAM-muistia, 64 GB tallennustilaa ja tuki 256 GB microSD-korteille. 6,2'' 2960x1440 -näyttö (QHD,
529 ppi). Akun koko on 3,500 mAh pikalataustoiminnolla ja langattoman latauksen tuki (WPC ja PMA) Fyysiset mitat
159.5 x 73.4 x 8.1 mm, paino 173 g. Etukamera: 8MP (F1.7), takakamera Dual Pixel 12MP (F1.7), Smart OIS.
Käyttöjärjestelmä Android 7.0. Yhteysominaisuuksiin lukeutuvat: WiFi: 802.11 a / b / g / n / ac (2,4 / 5 GHz), VHT80
MU-MIMO, 1024QAM Bluetooth v5.0, ANT +, USB Type-C, GPS + GLONASS + Galileo + BeiDou, NFC- ja
MST-mobiilimaksutuki. Anturit: kiihtyvyysanturi, etäisyysanturi, geomagneettinen anturi, RGB-valoanturi, barometri,
sormenjälkitunnistin, gyroskooppi, iirisskanneri, painetunnistin. IP68-luokitus. Samsung Knox -tietoturva
sisäänrakennettuna.
Lisätietoa osoitteessa www.samsungmobilepress.com, http://news.samsung.com/galaxy tai www.samsung.com/galaxy.
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/

