
 

 
 

Samsung julkaisee tyylikkään ja monipuolisen  
Galaxy Tab S5e -tabletin 

 
Galaxy Tab S5e on Samsungin uusin tabletti, joka yhdistää kiitettävän suorituskyvyn ja älykkäät ominaisuudet 

hoikempiin ja kevyempiin metallikuoriin. 
 
Espoo, 15. helmikuuta 2019 – Samsung esittelee tänään historiansa ohuimman ja kevyimmän 
10,5-tuumaisen tabletin: Galaxy Tab S5e. Uutuuden älykkäät ominaisuudet auttavat kytketyn elämän 
hallinnassa. Tab S5e:n kookas näyttö, neljä AKG:n kalibroimaa ja 3D-äänentoistoon kykenevää kaiutinta 
sekä aiempaa pidempi akunkesto muodostavat vahvan kannettavan viihdekokemuksen. 
 
– Meidän nähdäksemme kuluttajat käyttävät tablettejaan pääasiassa kotona ja muiden ihmisten kanssa, 
vaatien samalla paljon laitteen suorituskyvyltä, viihdeominaisuuksilta sekä muotoilulta. Uudet 
käyttäjäystävälliset innovaatiomme tekevätkin tableteista entistä modernimpia ja perhe-elämään sopivia. Tab 
S5e on suorituskyvyltään huippuluokan tabletti, joka on mahdutettu sulavalinjaisiksi muotoiltuihin kuoriin. 
Älykkäät ominaisuudet, kuten Bixby 2.0, tekevät laitteesta kytketyn kotitalouden keskuksen, sanoo Mika 
Engblom, Samsung Suomen mobiililiiketoiminnan johtaja. 
 
Uusi, hoikempi muotoilu 
Galaxy Tab S5e:n uusi muotoilu korostaa tyyliä ja käytännöllisyyttä. Laite on on kannettavampi ja kestävämpi 
kuin koskaan, kiitos 5,5 millimetrin paksuuden, metallikuorten ja 400 gramman painon. Uutta, modernia 
muotoilua tukee sarja tyylikkäitä värivaihtoehtoja, joihin lukeutuvat hopea, musta ja kulta. 
 
Akunkestoa on parannettu jopa 14,5 tuntiin , mikä tekee Tab S5e:stä täydellisen kumppanin pitkäkestoista 1

tehoa, verkkoselausta, suoratoistoa tai pelaamista kaipaaville. 
 
Kodin keskipiste koko perheelle 
Galaxy Tab S5e:stä tulee kiinteä osa modernia kotia erityisen lataustelakan avulla (myydään erikseen). Daily 
Board -toiminto näyttää tabletin levätessä telakassaan valittuja valokuva-albumeja, ajan, päivämäärän ja 
säätiedot. Tabletti on näin aina ladattu ja valmiina käyttöön, ja kokonaisuus on hyödyllinen lisä kotiin kuin 
kotiin. 
 
Tab S5e on myös helppo jakaa läheisten kanssa jopa kahdeksan erillisen käyttäjäprofiilin ansiosta. 
Henkilökohtaiset kirjautumistiedot esimerkiksi sosiaaliseen mediaan tai suoratoistopalveluihin tallennetaan 
vain tietylle käyttäjäprofiilille, eli laitteella ei tarvitse kirjautua sisään ja ulos useista palveluista käyttäjän 
vaihtuessa. Omaan profiiliinsa voi kirjautua vaikkapa pin-koodin tai sormenjälkitunnistuksen avulla. Lisäksi 
Tab S5e:ssä on perheen pienimmille tarkoitettu Kids Mode -tila, jonka kautta oppi- ja viihdesisällön käyttö on 
turvallista. 
 
  

1  Akunkesto voi vaihdella käytöstä ja asetuksista riippuen. Arvio perustuu laboratoriotesteihin. 



 

Älykkäämpi kuin koskaan 
Galaxy Tab S5e on ensimmäinen Bixby 2.0:lla  varustettu tabletti. Vuorovaikutus laitteen kanssa on siis 2

entistä monipuolisempaa ja helpompaa, mikä taas tekee jokapäiväisen elämän hallinnasta tehokkaampaa ja 
laitteesta kodin keskipisteen.  Quick Command mahdollistaa monenlaiset mukautetut toiminnot 3

äänikomentojen aikana, jolloin käyttäjä voi vaikkapa käynnistää TV:n ja sytyttää valot samalla kertaa. Näin 
äänikomentojen käyttö kodissa on entistä nopeampaa, helpompaa ja paremmin sovitettavissa käyttäjän 
tarpeisiin.  
 
SmartThings-yhteensopivan Samsung-television sisältö on myös mahdollista peilata tabletin näytölle, tai 
toisin päin. Käyttäjän ei siis tarvitse enää huonetta vaihtaessaan huolehtia, että lempisarjan huippuhetket 
jäävät näkemättä. 
 
Samsung DeXin ja uutuustabletille tehdyn näppäimistön (myydään erikseen) avulla käyttäjät voivat siirtyä 
suoraan viihteen parista työskentelemään täydessä työpöytä-ympäristössä, joka on mahdollista laajentaa 
myös suuremmalle ulkoiselle näytölle. Tarvittaessa Tab S5e -käyttäjät voivat myös soittaa puheluita tai 
lähettää viestejä suoraan tabletilta tai Wi-Fi-verkon yli, jos puhelin ei ole käsillä. Tämä on erityisen kätevää 
niinä hetkinä, kun käyttäjä tarvitsee suurempaa näyttöä ja laittaa puhelimensa sivuun, mutta haluaa silti 
säilyttää täyden hallinnan. 
 
Parempaa viihdettä 
Galaxy Tab S5e:ssä on terävä Super AMOLED -näyttö, 16:10 kuvasuhde eikä näkyvää kotipainiketta. Edge 
to Edge -tyylisen näytön koko on 10,5 tuumaa, ja aiempaa ohuempien näytönreunusten ansiosta se peittää 
81,8% laitteen etuosasta. Visuaalinen viihde on siis Tab S5e:llä vahvimmillaan, olipa kyse sitten eeppisestä 
jättielokuvasta tai lempi-TV-sarjasta. 
 
Tab S5e:n näytön tarjontaa tukee rikas äänentoisto, jonka mahdollistavat neljä kaiutinta sekä automaattisesti 
kääntyvä stereoäänentoistoteknologia. Lopputuloksena on vahva ja vaikuttava äänimaailma, joka mukautuu 
siihen, pidetäänkö tablettia pysty- vai vaakatasossa. Äänentoisto on lisäksi AKG:n virittämä ja Dolby Atmos 
-tuella varustettu, mahdollistaen ammattimaisen 3D-tilaäänen. 
 
Samsung Galaxy Tab S5e saapuu myyntiin huhtikuun lopussa kolmessa värissä: hopea, musta ja kulta. 
Suositushinta Suomessa on 449 € Wi-Fi-versiosta ja 499 € 4G-versiosta. 
 
Tarkemmat tuotetiedot Galaxy Tab S5e:stä löydät osoitteesta 
https://www.samsung.com/global/galaxy/galaxy-tab-s5e 
 
 
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/  

2 Bixby Voice on saatavilla valikoiduilla kielillä. 
3 SmartThings Hub tulisi asentaa laitteiden yhdistämiseksi ja hallitsemiseksi SmartThings-sovelluksen kautta Tab S5e:llä. 
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Tekniset tiedot - Samsung Galaxy Tab S5e 
 
NÄYTTÖ 10.5” WQXGA Super AMOLED 
SUORITIN 64bit Octa-core -suoritin (2x2.0 GHz + 6x1.7 GHz) 

MUISTI 4GB + 64GB tai 6GB + 128GB,  
microSD enimmillään 512GB 

KAMERA Takana: 13MP  
Edessä: 8MP 

LIITÄNNÄT USB3.1 (Type C), POGO 
Type-C-kuulokeadapteri mukana 

ANTURIT Kiihtyvyysanturi, Sormenjälkitunnistin, Gyrometri, Geomagneettinen 
anturi, Hall-anturi, RGB-valoanturi  

YHTEYDET Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, VHT80 MU-MIMO, Wi-Fi Direct, 
Bluetooth v5.0 

GPS GPS, Glonass, Beidou, Galileo 

MITAT, PAINO 245.0 x 160.0 x 5.5mm 
400g  

AKKU 7,040mAh, Fast Charging 
KÄYTTÖJÄRJESTELMÄ Android 9.0 

OHEISTARVIKKEET Book cover -näppäimistö, POGO-latausteline, Slim cover, Book cover (ei 
pakkauksessa) 

VIDEO Tallennus: UHD 4K (3840x2160) @ 30fps 
Toisto: UHD 4K (3840x2160) @ 60fps 

AUDIO 4 kaiutinta, AKG-kalibrointi, Dolby Atmos® 
 
 
 
 


