
 

 

Samsung esittelee Galaxy Note10:n ja Note10+:n – 
Suorituskykyä ja luovuutta kahdessa koossa 

 
Samsung esittelee uudet Galaxy Note10- ja Note10+ -älypuhelimet. Samsungin kaikkien aikojen tehokkain 
puhelin saapuu markkinoille ensimmäistä kertaa kahdessa koossa: Galaxy Note10+ on suunniteltu käyttäjille, 
jotka haluavat maksimoida sekä suorituskyvyn että näyttöpinta-alan. Note10 taas on käyttäjille, jotka 
haluavat tehokkaan älypuhelimen uusimmilla ominaisuuksilla kompaktimmassa koossa. Molemmissa 
malleissa on parannettu S Pen -kynä, jossa on liiketunnistin sekä älykkäät etälaukaisin- ja 
video-ominaisuudet. Galaxy Note10+ esittelee myös uuden syvyyskameran, jonka avulla käyttäjä voi luoda 
3D-kuvasisältöä. 
 
Espoo, 7. elokuuta 2019 – Samsung esitteli tänä iltana Galaxy Note -malliston huippu-uutuuden – kahdessa 
koossa. Galaxy Note10 ja Note10+ ovat Samsungin kaikkien aikojen tehokkaimmat ja luovimmat Galaxy 
-laitteet. Molemmissa on ergonominen ja ohut muotoilu sekä kevyesti pyöristetyt reunat. Näyttö kattaa 95 
prosenttia matkapuhelimen etuosasta. Puhelimet tulevat saataville uutuusväreinä Aura Glow ja Aura Black. 

– Galaxy Note10 ja Note10+ haastavat yleisen käsityksen siitä, mitä älypuhelimeen tulisi kuulua. Todella 
tehokas Exynos 9825 -suoritin, suuri valovoimainen näyttö, kookas akku, fantastinen kamera ja 
laitekohtainen Knox-tietoturva vastaavat kohdeyleisömme koviin vaatimuksiin sekä tuottavuuden että 
viihteen saralla. Erityisen hienoa on, että voimme tarjota Note10-kokemuksen kahdessa kokoluokassa, jotta 
myös hieman kompaktimpaa laitetta kaipaavat pääsevät nauttimaan laitesarjan innovaatioista. Jälleen kerran 
tuomme markkinoille älypuhelimen, joka tarjoaa parhaimman kokonaispaketin ominaisuuksien ja 
käytettävyyden osalta, kertoo Mika Engblom, Samsung Suomen mobiililiiketoiminnan johtaja. 

Suorituskyky täysin omaa luokkaansa 
Korkea suorituskyky ja kookas sekä älykäs akku tekevät Galaxy Note10:stä loistovalinnan sekä pelaamiseen 
tai muuhun viihteeseen että mobiilityöasemaksi tai mediatuotannon työkaluksi. Galaxy Note10- ja Note10+ 
-puhelinten akku on pitkäkestoinen, sillä puhelin oppii käytön myötä omistajansa rutiinit ja voi säästää akkua 
sulkemalla vähän käytettyjä toimintoja. Supernopean latauksen ansiosta 30 minuuttia riittää antamaan 
Note10+:lle virtaa koko päiväksi . Langattomalla virranjaolla taas käyttäjät voivat ladata Galaxy-puhelimia, 
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puettavia laitteita kuten Galaxy Budseja tai Watchia ja muita Qi-yhteensopivia laitteita. 
 
Galaxy Note10 -puhelimista löytyvät myös Wi-Fi 6 -yhteydet, jonka ansiosta vastaanotto on vakaampaa ja 
yhteydet jopa 20 prosenttia nopeammat ympäristöissä, joissa on useita kilpailevia Wi-Fi-verkkoja. 
 

1 Verkkoympäristö, käyttötavat ja muut tekijät vaikuttavat akun todelliseen käyttöaikaan.  



 

 
Galaxy Note10+:n 6,8-tuumainen Wide Quad HD+ -näyttö on toteutettu Dynamic AMOLED -tekniikalla, ja 
Samsungin älypuhelimia varten muokattu One UI -käyttöliittymä tekee laitteen käytöstä helppoa jopa yhdellä 
kädellä. Galaxy Note10:ssä taas on 6,3-tuumainen Full HD+ -resoluution Dynamic AMOLED -näyttö. 
Molempien laitteiden näyttöjen kuvasuhde on 19:9, joka sopii täydellisesti elokuville ja tekee lisäksi useiden 
sovellusten yhtäaikaisesta käytöstä helpompaa. Eye Comfort -teknologian ansiosta sinisen värin määrää 
voidaan vähentää näytettävien värien laatuun vaikuttamatta, joten katselukokemus on entistä miellyttävämpi. 
 
Älykkäämpi S Pen liiketunnistimilla 
Galaxy Note10- ja Note10+ -puhelinten mukana tulee paranneltu versio luovuutta tukevasta S Pen -kynästä, 
joka soveltuu BLE-yhteyden (Bluetooth Low Energy) ansiosta esimerkiksi esitelmien hallintaan tai kameran 
etälaukaisimeksi. Uutuutena käyttäjän käsinkirjoitetut muistiinpanot on mahdollista muuttaa digitaaliseksi 
tekstiksi jatkotyöskentelyn ja jakamisen helpottamiseksi. Tekstisisällöt voidaan muuttaa useisiin muotoihin, 
esimerkiksi Microsoft Word -tiedostoksi. 
 
Lukitun laitteen ruudulle tehtävät muistiinpanot ja piirtäminen ovat Note-laitesarjan luotto-ominaisuuksia. 
Uudistuneessa S Pen -kynässä on kuitenkin myös liikkeentunnistin, jonka ansiosta käyttäjät voivat kynän S 
Pen Air -liikkeillä suorittaa komentoja ja pelata pelejä. Bluetooth-yhteydellä toimivan S Pen -kynän akkukesto 
on kymmenen tuntia valmiustilassa eli kynää ei tarvitse asettaa takaisin laitteeseen usein lataamista varten. 
 
Ammattilaistason valokuvia ja videota 
Galaxy Note10:n ja Note10+:n kuvaus- ja videokuvausominaisuuksia on kehitetty vaativille valokuvaajille ja 
videokuvaajille. Kuvanvakainta on parannettu entisestään, jotta kuvat ja videot onnistuvat aina tärähtämättä. 
Uudistetussa Night Mode -kuvatilassa voi ottaa korkealaatuisia kuvia heikoissakin valo-olosuhteissa – olipa 
kuvaustilanne myöhäinen illallinen, konsertti tai auringonlasku. Myös etukamera tukee uutta yökuvaustilaa, 
jotta selfiet onnistuvat aina hämärässäkin. Molemmissa malleissa on näyttöön integroitu 10MP-etukamera. 
Kamerareikä on minimaalisen pieni, jotta näyttöala on mahdollisimman suuri. 
 
Galaxy Note10:ssa on kolmoiskamera ultralaajakulmalla (16MP F2.2 123°), laajakulmalla (12MP 2PD AF 
F1.5/F2.4 OIS 77°) ja teleobjektiivilla (12MP F2.1 OIS 45°). Galaxy Note10+:ssa kolmoiskameran lisäksi 
täysin uusi syvyyskamera (DepthVision, VGA), joka mahdollistaa kuvat bokeh-efektillä (syväterävyys) sekä 
omien 3D-mallien luomisen 3D Scanner -sovelluksen avustuksella. Galaxy Note10+ -syvyyskamerassa on 
myös Time-Of-Flight-toiminto, mikä tarkoittaa, että kameralla voi mitata etäisyyksiä. Uutuustoimintoa voi 
käyttää esimerkiksi kodin huonekalujen sijoitteluun liittyvissä mittauksissa. 
 
Galaxy Note10:n ja Note10+:n uutuusominaisuuksiin lukeutuu myös Audio Zoom -toiminto, jossa 
älypuhelimen kolme mikrofonia yhdessä mahdollistavat äänen zoomaamisen ja täsmällisemmän tilaäänen 
tallennuksen videoihin. 
 
Galaxy Note10:n huippukamera, uusi kuvaohjelmisto ja S Pen -kynän tarkkuus tekevät videoiden ja kuvien 
muokkauksesta sujuvampaa kuin koskaan. Video Editor- ja Adobe Rush -ohjelmistot ovat integroitu osaksi S 
Pen -kynän toimintoja, ja ne tekevät Galaxy Note10:stä edistyneen ja ammattimaisen muokkaustyökalun. 
 
Samsungin ekosysteemi 
Galaxy Note10- ja Note10+ -laitteissa on parannettu myös Samsung DeX -toiminnallisuutta. USB-sovittimen 
avulla käyttäjät voivat helposti kytkeä Galaxy Note10:n tietokoneeseen ja työskennellä mobiililaitteen ja 
tietokoneen kanssa samanaikaisesti samalla näytöllä. Käyttäjä voi siten käyttää sekä mobiilisovelluksia että 
tietokoneohjelmia ja siirtää tiedostoja helposti tietokoneen ja mobiililaitteen välillä. 
 
Galaxy Note10:ssa ja Note10+:ssa on runsaasti muistia ja sisäistä tallennustilaa, ne ovat veden- ja 
pölynkestäviä IP68 -luokituksen mukaisesti ja niissä on AKG:n optimoima äänentoisto. Samsung Knox 2

-mobiilitietoturva suojaa laitteen sisältöjä, sormenjälkitunnistinta ja kasvojentunnistusta.  
 
Galaxy Note10 ja Note10+ tulevat saataville väreissä Aura Glow ja Aura Black. Galaxy Note10:n 
suositushinta on 999 € (256 Gt), Galaxy Note 10+ mallien suositushinnat ovat 1149€ (256 Gt) ja 1249 € (512 
Gt). 
  

2 Laite kestää 30 minuutin upotuksen veteen jopa 1,5 metrissä 



 

Lisätietoja Galaxy Note10 -malleista: http://www.samsungmobilepress.com, news.samsung.com/galaxy ja 
http://www.samsung.com/global/galaxy/galaxy-note10 
 
 
Samsung Galaxy Note10 & Note10+ -tekniset tiedot 
 

　 Galaxy Note10 Galaxy Note10+ 

Näyttö 

6.3” FHD+  
Dynamic AMOLED Infinity-O Display, 
2280x1080 (401 ppi) 
HDR10+ -sertifioitu 

6.8” Quad HD+  
Dynamic AMOLED Infinity-O Display 
3040×1440 (498 ppi) 
HDR10+ -sertifioitu 

* Näyttö mitataan diagonaalisesti kokonaisena suorakulmiona ottamatta huomioon pyöristettyjä kulmia. 
Todellinen näkyvä näyttöalue on pienempi pyöristettyjen kulmien ja kameran reikien vuoksi. 
* Oletusresoluutio on Full HD+ ja se voidaan asetuksista muuttaa Quad HD+ (WQHD+) -tarkkuuteen. 

Kamera 

Takakamera: Kolmoiskamera 
- Ultralaajakulmaobjektiivi: 16MP F2.2 
(123°) 
- Laajakulmaobjektiivi: 12MP 2PD AF 
F1.5/F2.4 OIS (77°) 
- Telefoto: 12MP F2.1 OIS (45°) 
 

Etukamera: 10MP 2PD AF F2.2 (80°) 

Takakamera: Neloiskamera 
- Ultralaajakulmaobjektiivi: 16MP F2.2 
(123°) 
- Laajakulmaobjektiivi: 12MP 2PD AF 
F1.5/F2.4 OIS (77°) 
- Telefoto: 12MP F2.1 OIS (45°) 
- Syvyyskamera (DepthVision): VGA  

Etukamera: 10MP 2PD AF F2.2 (80°) 

Mitat 
71.8 x 151.0 x 7.9 mm, 168 g 
(BLE S Pen: 5.8 × 4.35 × 105.08 mm,  3.04 
g) 

77.2 x 162.3 x 7.9 mm, 196 g  
(BLE S Pen: 5.8 × 4.35 × 105.08 3.04 g) 

Suoritin 

- Exynos 9825 
- 7nm 64-bit Octa-core -suoritin (Max. 2.7 GHz + 2.4 GHz + 1.9 GHz) 
- 7nm 64-bit Octa-core -suoritin (Max. 2.8 GHz + 2.4 GHz + 1.7 GHz) 
*Voi vaihdella markkinoittain ja operaattoreittain. 

Muisti ja 
tallennustila 

- 8 Gt RAM ja 256 Gt sisäistä tallennustilaa  - 12 Gt RAM ja 256 Gt sisäistä 
tallennustilaa 
- 12 Gt RAM ja 512 Gt sisäistä 
tallennustilaa 

* Voi vaihdella markkinoittain ja operaattoreittain. 
* Käytettävä tallennustila on pienempi kuin ilmoitettu kokonaistallennustila. Käyttöjärjestelmä ja käytettävät 
sovellukset vievät osan tilasta, ja todellinen käytettävä tallennustila vaihtelee käyttäjästä riippuen. 
Tallennustilan määrä voi muuttua kun kaikki ohjelmistopäivitykset on suoritettu. 

SIM-kortti 
4G Dual SIM: yksi Nano SIM ja Nano SIM  Dual SIM (Hybrid): yksi Nano SIM ja toinen 

Nano SIM tai MicroSD (tuki 1TB asti) 
* Voi vaihdella markkinoittain ja operaattoreittain. 
* SIM-kortit ja MicroSD-kortit myydään erikseen.  
* Hybrid Dual SIM ainoastaan Galaxy Note10+ 4G-mallissa. 

Akku 

3,500 mAh 4,300 mAh 
* Arvot testattu kolmannen osapuolen laboratorioympäristössä. Ilmoitettu arvo on arvioitu lukema, joka 
huomio IEC 61960 -standardin akkujen paristokapasiteettien erot. Galaxy Note10:n vähimmäiskapasiteetti 
on 3400 mAh ja Galaxy Note 10+:n 4170 mAh. Akun todellinen käyttöikä voi vaihdella verkkoympäristön, 
käyttötapojen ja muiden tekijöiden mukaan. 
Superpikalataus: QC2.0, AFC ja PD3.0 
Langaton pikalataus: Fast Wireless Charging 2.0 
Langaton virranjako 

Käyttöjärjestelmä Android 9.0 (Pie) 

Verkko 4G 
Enhanced 4x4 MIMO, Up to 7CA, LAA, LTE Cat.20 
- 2.0 Gbps maksimi latausnopeus / 150 Mbps maksimi lähetysnopeus 

* Todelliset siirtonopeudet voivat vaihdella markkinoittain, operaattoreittain ja  verkkoympäristön mukaan. 

http://www.samsungmobilepress.com/
http://www.samsung.com/global/galaxy/galaxy-note10
https://www.samsung.com/semiconductor/minisite/exynos/products/mobileprocessor/exynos-9825/


 

Yhteysominaisuud
et 

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO, 1024QAM 
- 1.2Gbps maksimi latausnopeus / 1.2Gbps maksimi lähetysnopeus 
* Voi vaihdella markkinoittain ja operaattoreittain. 
Bluetooth® v 5.0, ANT+, USB Type-C, NFC, Plats (GPS, Galileo*, Glonass, BeiDou*)  
* Galileon ja BeiDou-palvelun kattavuus voi olla rajoitettu. BeiDou ei ehkä ole saatavana joillakin 
markkinoilla.  

Mobiilimaksaminen NFC, MST 
*Voi vaihdella markkinoittain, operaattoreittain ja verkkoympäristön mukaan.. 

Anturit 
Kiihtyvyysanturi, Barometri, Ultraäänisormenjälkitunnistin, Gyro, Geomagneettinen 
anturi, Hall-anturi, etäisyysanturi, RGB-valoanturi. 
(BLE S Pen: 6-axis Sensor, jossa Gyro- ja kiihtyvyysanturi) 

Varmennus Varmennustyypit: Swipe, Kuvio, PIN, Salasana 
Biometriset varmennustyypit: sormenjälkitunnistin, kasvojen tunnistus 

Audio 

Stereokaiuttimet ja kuulokkeet: AKG:n virittämä äänentoisto 
(Mukana in-ear-kuulokkeet: Type-C plug, hybrid canal type, 2way dynamic unit) 
Surround soundDolby Atmos -tekniikalla (Dolby Digital, Dolby Digital Plus included) 

Ääniformaattien tuki: 
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, 
MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, DSF, DFF, APE 

Video Videoformaattien tuki: MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM 
 
 
* 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 
Mika Engblom: Mobiililiiketoiminnan johtaja, mika.engblom@samsung.com, p. 0408 604 420 
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/ 
 

http://news.samsung.com/

