
 

 
 
 

 

 
Samsung esittelee kaksoisetukameralla ja Infinity-näytöllä varustetun 

Galaxy A8:n 
 

Käytännöllinen, tyylikäs ja kätevä älypuhelin, jossa on todellista särmää. 
 
Espoo, 19. joulukuuta 2017 – Samsung Electronics esitteli tänään uuden tulokkaan Galaxy A -laitesarjaan.              
Galaxy A8 -uutuusälypuhelimessa on kaksoisetukamera, suuri Infinity-näyttö ja näyttävä ergonominen          
muotoilu. 
  
– Uusi A-sarjalainen on osoitus siitä, kuinka omistautuneesti kuuntelemme aina asiakkaidemme tarpeita ja 
toiveita. Galaxy A8:ssa on lippulaivamalleistamme tutut suosikkiominaisuudet, kuten reunoille kaartuva 
Infinity-näyttö. Lisäksi esittelemme ensi kertaa älypuhelimen, jossa on Live Focus -toiminnolla varustettu 
kaksoisetukamera, sanoo Samsungin Pohjoismaiden Telecom-tuotepäällikkö Andreas Bergqvist. 
 
Kaksoisetukamerat kaappaavat kuviin enemmän  
16 megapikselin ja F1.7-aukon takakameralla sekä 16 ja 8 megapikselin ja F1.9-aukon kaksoisetukameralla             
käyttäjä voi napata aiempaa kirkkaampia ja tarkempia kuvia. Kahdesta linssistä koostuva etukamera            
mahdollistaa vaihtamisen laajakulmaobjektiivin ja teleobjektiivin välillä lennosta. Live Focus -toiminnolla voi           
luoda ammattimaisia kuvia säätämällä bokeh-efektinä tunnettua taustan sumeutta ja syväterävyyttä myös           
kuvan oton jälkeen. 
 
Olipa sitten päivä tai yö, Galaxy A8 tuottaa tarkkoja valokuvia olosuhteista riippumatta. Muita uusia              
ominaisuuksia ovat ruokakuvien tasoa nostava Food Mode -tila ja uniikin loppusilauksen mahdollistavat            
tarrat. 
 
Uusi Galaxy A8 nostaa riman korkealle myös elokuva- ja pelikokemusten saralla. 5,6 tuuman Infinity-näytön              
18.5:9-kuvasuhteen ansiosta elokuvat levittäytyvät laitteen koko pinnalle. Kaartuvien reunusten ansiosta          
puhelin sopii loistavasti käteen, parantaen katselu- ja käyttökokemusta. Digitaalinen kuvanvakain poistaa           
tärinät videokuvasta, ja uusi hyperlapse-ominaisuus mahdollistaa aiempaa pidempien kokemusten         
jakamisen time-lapse-videoiden muodossa. 
 
Galaxy A8 pitää käyttäjänsä jatkuvasti ajan tasalla Always On Display -ominaisuudella, joka näyttää             
tärkeimmät tiedot puhelimen näytöllä aina. Lisäksi uudessa A-sarjalaisessa on IP68-luokitus (vedenkestävä           
ja ja pölytiivis), joten se sopii käytettäväksi kaikissa sääolosuhteissa ja ympäristöissä. Galaxy A8 on              

 



 

ensimmäinen A-sarjan puhelin, jossa on Samsung Gear VR -tuki, ja sen tallennustila on laajennettavissa              
jopa 256 gigatavun microSD-muistikortilla. Lisäksi Suomessa myytävissä malleissa on Dual SIM -tuki. 
 
Galaxy A8 tulee myyntiin vuoden 2018 alussa ja sen suositushinta 499 euroa. Värivaihtoehtoina ovat Black,               
Gold ja Orchid Gray.  
 
Tekniset tiedot:  Samsung Galaxy A8 on varustettu Octa Core  -neliydinsuorittimella (2,2 GHz 1,6 GHz + Dual Hexa). Siinä on 4 Gt 
RAM-muistia, 32 Gt sisäistä tallennustilaa ja tuki 256 Gt microSD-korteille. Puhelimessa on 5,6 tuuman FHD+ 1080x2220 Super 
AMOLED -näyttö. 3000 mAh:n akku ja pikalataustoiminto. Mitat: 149,2 x 70,6 x 8,4 mm, paino 172 g. Etukamera: Dual Camera 
16MP FF (F1.9) + 8MP (F1.9) -etukamera, takakamera: 16MP PDAF (F1.7). Käyttöjärjestelmä Android 7.1.1. Yhteysominaisuuksiin 
lukeutuvat WiFi: 802.11 a/b/g/n/ac (2,4 / 5 GHz), VHT80, 256QAM, Bluetooth v5.0 (LE jopa 2 Mbps), ANT +, C-tyypin USB, NFC- ja 
MST-maksutuki. Anturit: kiihtyvyysanturi, etäisyysanturi, geomagneettinen anturi, RGB-valoanturi, barometri, sormenjälkitunnistin, 
gyroskooppi. 
 

 
 
Kuluttajakysymykset: Samsungin asiakastuki, 030 6227 515 
Lisätiedot: Lasse Pulkkinen, OSG Viestintä, lasse.pulkkinen, p. 040 630 049 
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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