
 

 
 

Samsung Galaxy Tab S6 – luovuutta ja voimaa 
kevyessä paketissa 

 
Samsung Galaxy Tab S6:n käyttökokemus on entistä parempi S Pen -kynään ja laitteen suorituskykyyn 
tehtyjen parannusten ansiosta. Galaxy Tab S6 on Samsungin ensimmäinen tabletti, jossa on seitsemän 
nanometrin prosessin suoritin, näyttöön upotettu sormenjälkitunnistin, kaksoispääkamera sekä Bluetoothilla 
ja liiketunnistimella varustettu S Pen. Tab S6:n avulla käyttäjät voivat työskennellä, toteuttaa luovuuttaan ja 
nauttia viihteestä entistä laajemmin, juuri siellä missä he haluavat. 
 
Espoo, 31. heinäkuuta 2019 – Samsung esittelee tänään uuden Galaxy Tab S6 -tablettinsa. Kyseessä on 
kevyt ja tyylikäs tabletti, jonka uudet, tehokkaat ja älykkäät ominaisuudet takaavat parhaan mahdollisen 
käyttökokemuksen kaikkialla. 
 
– Luovat ammattilaiset ja tehokäyttäjät tarvitsevat työkalun, joka on valmiina kun inspiraatio iskee ja 
mukautuu aktiiviseen elämäntyyliin. Galaxy Tab S6 sallii käyttäjiensä sekä olla luovia että nauttia 
viimeisimmästä teknologiasta työ- ja viihdekäytössä, sanoo Mika Engblom, Samsung Suomen 
mobiililiiketoiminnan johtaja. 
 
Uusi S Pen parantaa luovuutta ja tuottavuutta 
Samsungin tunnettu S Pen kehitettiin alunperin näytöllä kirjoittamiseen ja piirtämiseen. Vuosien varrella 
kynästä on kuitenkin kehittynyt monipuolinen, luovuutta ja tuottavuutta tukeva työkalu. Galaxy Tab S6:n 
mukana tulevassa S Pen -kynässä on kauko-ohjaus ja langaton lataus. Sisäänrakennetun BLE-yhteyden  
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(Bluetooth low energy) avulla käyttäjät voivat hallita laitetta esimerkiksi S Penin liikkeillä, kiitos S Pen Air 
-toimintojen. Samoin videoiden ja valokuvien ottaminen ja multimediasisällön tarkastelu onnistuu etänä, 
vaikka tabletti itse ei olisi käyttäjän käsissä. Langaton lataus takaa, että S Pen -kynän akku kestää jopa 11 
tuntia  vain kymmenen minuutin latauksella. 
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Galaxy Tab S6 ja S Pen tekevät muistiinpanojen tekemisestä helpompaa kuin koskaan. Samsung Notes 
-sovellukseen käsinkirjoitetut muistiinpanot ovat käännettävissä digitaaliseksi tekstiksi ja siirrettävissä 
Microsoft Wordin kaltaisiin sovelluksiin yhdellä painalluksella. Samsung Notes -sovelluksen läpinäkyvyyttä 
säätämällä käyttäjät voivat sujuvasti tehdä muistiinpanoja tai piirtää esimerkiksi videota katsoessaan. 
  

1 S Pen -kynän kauko-ohjaustoiminnot yltävät avoimessa tilassa jopa 10 metriin. Käyttöympäristö vaikuttaa suorituskykyyn. 
2 S Pen -akunkesto on jopa 11 tuntia standby-tilassa. Todellinen akunkesto riippuu verkkoympäristöstä, käyttötavoista ja muista 
tekijöistä. 



 

Uusi ja entistä parempi Samsung DeX  mahdollistaa saumattoman siirtymisen PC-käyttökokemukseen 
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laitteella. Book Cover Keyboard  -näppäimistökuoren DeX-painikkeella PC-näkymän avaaminen ja 
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sulkeminen on helppoa. Näppäimistökuoren muotoilua on hiottu käytettävyyden parantamiseksi, ja kuoressa 
on muun muassa S Pen -pidike, vapaa katselukulman säätö, kosketuslevy ja uusia painiketoimintoja. 
 
Kodin keskuksella on uusia toimintoja 
Daily Board -toiminto on kehittynyt edelleen koko perheen ilmoitustauluksi. Valokuvien, säätietojen ja 
kellonajan lisäksi käyttäjät voivat hallita muistiinpanoja, vaihtaa musiikkia ja tarkistaa kalenteritapahtumia. 
Erityisen lataustelakan  avulla Galaxy Tab S6 voidaan asettaa pystyyn kiinteäksi osaksi modernia kotia - 
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aina ladattuna ja aina päällä. 
 
Netflix ja Spotify  yhdistyvät näppärästi Galaxy Tab S6:n kanssa, ja käyttäjät voivat vaivattomasti kuluttaa 
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haluamiaan sisältöjä sisäänrakennetun hakutoiminnon kautta. Mediatoistimen Continuous Play -toiminnossa 
sisällön siirtäminen eri yksiköiden välillä onnistuu ilman katkoksia - esimerkiksi, jos käyttäjä siirtyy huoneesta 
toiseen tai poistuu kotoaan. 
 
Kehittynyttä teknologiaa sujuvaan jokapäiväiseen elämään 
Galaxy Tab S6 tuo parannuksia myös kameraan. Näihin lukeutuu Samsungin ensimmäinen tabletille tuoma 
kaksoispääkamera ultralaajakulmalinssillä. Laitteen kompakti 5,7 millimetriä paksu muotoilu tekee Galaxy 
Tab S6:sta entistä kevyemmän ja kannettavamman. Ultralaajakulmalinssin ansiosta käyttäjät voivat tallentaa 
kuvauskohteen juuri sellaisena kuin he itse sen näkevät, 123 asteen näkymänä. Kehittyneen teknologiansa 
avulla Galaxy Tab S6 auttaa käyttäjiään ottamaan ammattimaisia kuvia säätämällä automaattisesti asetuksia 
ja tehosteita. 
 
Käyttökokemus on sulava käynnistyksestä asti, sillä käyttäjät voivat avata laitteensa tuplanapauttamalla ja 
kirjautumalla sisään. Galaxy Tab S6 on Samsungin ensimmäinen tabletti, jossa sormenjälkitunnistin on 
sisäänrakennettu näyttöön, ja lisäturvaa tuo Samsung Knox -tietoturva-alusta. Galaxy Tab S6 on osa 
Samsung-ekosysteemiä ja voi näin toimia koko keskuksena koko kodin yhdistetyille laitteille SmartThingsin 
kautta. Bixbyn avulla käyttäjät voivat hallita laitteitaan myös puhumalla. 
 
Viihdettä ilman kompromisseja 
Galaxy Tab S6:n 10,5-tuumainen Super AMOLED -näyttö takaa optimaalisen katselukokemuksen, olipa kyse 
sitten uusimpien pelien pelaamisesta tai pitkäaikaisesta TV-sarjojen katselusta. Kokemuksen viimeistelevät 
neljä AKG-kaiutinta sekä Dolby Atmos. 
 
Samsungin yhteistyö Unity ja Unreal Engine -pelinkehitysalustojen kanssa varmistaa sujuvamman ja 
hauskemman pelikokemuksen tarjoamalla optimaalisen ruudunpäivityksen, pienemmän näyttöviiveen, lyhyet 
latausajat ja liudan muita ominaisuuksia. Kumppanuus Discord-palvelun kanssa takaa Game Launcherin 
kautta monipuoliset live chat -ominaisuudet yhteydenpitoon pelikavereiden kanssa. 
 
Galaxy Tab S6:n myynti alkaa 23. elokuuta värivaihtoehtoina Mountain Gray, Cloud Blue ja Rose Blush. Sen 
suositushinnat ovat 749 € (Wi-Fi) ja 799 € (4G). 
 
Lisätietoa Samsung Galaxy Tab S6:sta osoitteissa: 
www.news.samsung.com/galaxy, www.samsungmobilepress.com ja www.samsung.com/galaxy  
 
 
  

3 Lisätietoja Samsung Dexistä ja sitä tukevista sovelluksista Samsungin virallisella Dex-sivustolla. 
4 Galaxy Tab S6:n Book Cover Keyboard myydään erikseen. 
5 Lataustelakka myydään erikseen.  
6 Netflix ja Spotify -toiminnot vaativat palvelujen tilauksen. 

http://www.news.samsung.com/galaxy
http://www.samsungmobilepress.com/
http://www.samsung.com/galaxy


 

Tekniset tiedot - Samsung Galaxy Tab S6 
 

Tekniset tiedot Galaxy Tab S6 
Näyttö 10,5” WQXGA, Super AMOLED 
Väri Mountain Gray, Cloud Blue, Rose Blush 

Mitat, paino 244,5 x 159,5 ×5,7mm, 420g  
Kamera 8MP(edessä), 13MP + 5MP (takana) 

Muisti + tallennustila 6GB + 128GB, MicroSD (jopa 1TB asti)  
Suoritin 7nm prosessori (1x2.8GHz, 3x2.4GHz , 4x1.7GHz) 

Akku Tabletti 7 040 mAh, pikalataus 
S Pen 0,35mAh 

Yhteydet  Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac 2.4G+5GHz, MIMO, Wi-Fi Direct, 
Bluetooth® 5.0 

GPS GPS + GLONASS, Beidou, Galileo 

Anturit 
Optinen näytönsisäinen sormenjälkitunnistin,  
Kiihtyvyysanturi, Gyro, Geomagneettinen anturi, 
Hall-anturi, RGB-valoanturi 

MIC 2 MIC 

Video Tallennus: UHD 4K (3840x2160) @ 30fps 
Toisto: UHD 8K (7680 x 4320) @ 30fps 

Audio 4 AKG:n virittämää Dolby Atmos® -kaiutinta 

Lisävarusteet Book Cover Keyboard, Book Cover, POGO Charging Dock,  
S Pen 

 
* Voi vaihdella markkinoittain ja operaattoreittain. 
 
** Kaikki tässä asiakirjassa esitetyt ominaisuudet, palvelut, tekniset tiedot ja muut tuotetiedot, mukaan lukien, 
mutta ei rajoittuen, tuotteen edut, suunnittelu, hinnoittelu, komponentit, suorituskyky ja saatavuus saattavat 
muuttua ilman erillistä ilmoitusta. 
 
 
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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