
 

 
 

 

Koe mobiilien tietokoneiden uusi aikakausi Galaxy Book S:lla 
 
 

Samsung tekee paluu kannettavien tietokoneiden markkinoille koneella, joka täydentää 
Galaxy-tuoteperhettä täydellisesti. Galaxy Book S on ultraohut 4G-kannettava, jossa on todella 

riittoisa akku. Sen kanssa käyttäjä ei ole sidottu työpöytään eikä jämähdä sohvalle, vaan 
työskentelee joustavasti missä ja milloin tahansa. Samsung aloittaa Galaxy Book S:n myötä 
uuden tietotekniikan aikakauden, joka hyödyntää älypuhelimen liikkuvuutta ja liitettävyyttä 

yhdistäen sen tietokoneen tehokkaaseen tuottavuuteen. 
  

Espoo, 9. elokuuta 2019 - Samsung esitteli Galaxy Book S:n, joka on vaativille käyttäjille 
suunniteltu kannettava tietokone. Book S ei ole koolla pilattu eikä muistuta liikaa perinteisiä 
kannettavia tietokoneita. Laite on suunniteltu edelläkävijöille - määrätietoisille innovaattoreille, 
jotka uurtavat uusia uria päästäkseen pitkälle. Johtava mobiililaitteiden valmistaja Samsung on 
kehittänyt laitteen yhteistyössä ohjelmistoteknologian johtavan yrityksen, Microsoftin, ja alan 
parhaan mobiilin suorituskyvyn takaavan Qualcommin kanssa. Uudentyyppinen laite tarjoaa 
käyttäjälleen gigabitin 4G-yhteyden, välittömän käynnistymisen ja ensiluokkaisen muotoilun. 
Taustalla toimivat Windows 10 -käyttöjärjestelmä ja huippuluokan Qualcomm® 
ARM-tekniikkaan perustuvaa Snapdragon™ 8cx -suoritin. 
 
– Meillä on ilo esitellä Pohjoismaiden markkinoille kannettava tietokone, joka täydentää 
nykyistä Galaxy-tuotevalikoimaa täydellisesti. Galaxy Book S yhdistää Samsungin parhaat 
liikkuvuuteen liittyvät ominaisuudet, Microsoftin johtavat tuottavuusratkaisut ja Qualcomm 
Technologiesin suorituskykyominaisuudet. Näin saadaan aikaan mobiililaitekokemus, jossa on 
huipputason tuottavuus, sanoo Samsungin mobiililiiketoiminnan johtaja Mika Engblom.  
 
Joustava laitekokemus ja akkukestoa koko päiväksi  – Always On, Always Connected 
  
Galaxy Book S on luotu muuntamaan käsityksiä siitä, miten ja missä tietokonetta käytetään. 
Samsungin uutuuskannettava on aina päällä ja aina kytkettynä tavalla, joka maksimoi 
tuottavuuden. Siinä on SIM- ja eSIM-tuki Gigabitin 4G-yhteyksille, millä varmistetaan 
huippunopea yhteys pilveen sekä nopea pääsy sovelluksiin ja muuhun internet-sisältöön ilman 
wifi-verkkoa. Käynnistysajat ovat nyt menneisyyttä – Galaxy Book S käynnistyy älypuhelimen 
tavoin käyttövalmiiksi välittömästi yhdellä napin painalluksella. Galaxy Book S hyödyntää 
USB-C:tä, mikä tarkoittaa, että sen voi ladata samalla laturilla esimerkiksi Galaxy Note10:n 
kanssa.  
  



 

Suunniteltu kestäväksi ja rakennettu suorittamaan 
Galaxy Book S on suunniteltu harkiten tuottamaan tehokas tietokonekokemus kevyessä ja 
kestävässä muodossa. Se on suunniteltu erottumaan ainutlaatuisella kaarevalla muotoilullaan. 
Erittäin ohuen muotoilunsa ansiosta Galaxy Book S kulkee helposti mukana matkassa - se 
painaa ainoastaan 0,96 kg. Galaxy Book S:n runko on valmistettu ensiluokkaisesta anonisoidusta 
alumiinistä, joka suojaa sitä tyypillisimmiltä kannettaviin kohdistuvilta vaaroilta. Galaxy Book 
S:ssa on 13,3-tuumainen 10-pisteen kosketusnäyttö, jolla sisältöä voi vierittää, zoomata ja 
hallita helposti.  
 
Koe uudenlainen tehokkuus 
Galaxy Book S on luotu käyttäjille, jotka ovat aina liikkeessä ja haluavat saumattoman, mobiiliin 
käyttöön suunnitellun Galaxy-kokemuksen kaikilta laitteiltaan. Galaxy Book S:n tinkimättömän 
suorituskyvyn takana on Snapdragon 8cx -piirisarja – markkinoiden ensimmäinen seitsemän 
nanometrin PC-suoritin. Laite on rakennettu niin, ettei erillistä tuuletinta tarvita kovassakaan 
käytössä. 
 
– Snapdragon 8cx -piirisarja starttaa uuden aina kytkettyjen laitteiden aikakauden. Se antaa 
käyttäjälle mahdollisuuden työskennellä, tehdä monia tehtäviä rinnakkain ja pelata helposti 
missä tahansa. Emme missään nimessä halunneet tinkiä suorituskyvystä akkukeston vuoksi, 
vaan onnistuimme yhdistämään molemmat laitteeksi, joka toimii loistavasti tietokoneena ollen 
samalla kannettava kuten älypuhelin. Galaxy Book S:n omistaja voi jättää laturin kotiin, sillä sen 
akku riittää perätin 23 tunnin jatkuvaan videotoistoon. Galaxy Book S optimoi suorituskykyä 
käytön mukaan, minkä ansiosta käyttäjä voi huoletta tuottaa sisältöä, suoratoistaa, pelata ja 
työskennellä. Galaxy Book S:ssä on 256 gigatavua sisäistä tallennustilaa ja jopa yhden teratavun 
muistikorttien tuki, joten tallennustilasta ei tarvitse huolehtia,  kertoo Qualcomm Incorporated 
-toimitusjohtaja Steve Mollenkopf.  
 
Galaxy Book S:ssa on myös AKG:n optimoimat stereokaiuttimet, jotka takaavat studiotason 
kuuntelukokemuksen. Kokonaisuuden viimeistelevät Dolby Atmos® -äänitilat elokuville, 
musiikille, peleille ja muulle viihdesisällölle. 
  
Tukena alan johtavat palvelut 
  
Windows 10 ja Microsoftin Your Phone -sovellus tarjoavat saumattoman yhteyden Galaxy Book 
S:n ja Galaxy Note10:n välille. Käyttäjä näkee vaivatta viimeisimmät valokuvansa, sovelluksensa 
ja ilmotuksensa sekä voi vastata puheluihin ja viesteihin, oli hän kummalla laitteella tahansa. 
Galaxy Book S:n mukana tulee Microsoft OneDrive -pilvitallennustila, joka pitää tiedostosi 
turvassa ja saatavilla kaikilla laitteillasi. 
 
Galaxy Book S on turvallinen ja suojattu. Gigabit-luokan 4G LTE -yhteydellä Galaxy Book S sallii 
käyttäjänsä välttää epäluotettavat julkiset Wi-Fi-verkot, mikä auttaa henkilökohtaisten tietojen 
suojaamisessa. Windows Hello taas mahdollistaa nopean ja turvallisen kirjautumisen laitteelle 
sormenjälkilukijan avulla. 
 
Saatavuus 
  
Galaxy Book S tulee myyntiin Pohjoismaissa vuoden 2019 viimeisellä neljänneksellä Mercury 
Gray -värissä. Laitteen alustava suositushinta on 1149 euroa. 
 



 

Lisätietoja Galaxy Book S:stä osoitteissa: news.samsung.com/galaxy, 
www.samsungmobilepress.com, ja www.samsung.com/global/galaxy/galaxy-book-s 
 
 
Galaxy Book S -tekniset tiedot 

　 Galaxy Book S 
Käyttöjärjestelmä Windows 10 

Näyttö 13.3’’ FHD TFT (16:9) 
Kosketus: 10-point multi-touch screen 

Mitat 
305,2 x 203,2 x 6,2-11,8 mm, 0.96 kg 

*Tarkat lukemat voivat vaihdella mittaustapojen mukaan. 

Suoritin 

Qualcomm® Snapdragon™ 8cx Compute Platform 
7nm 64-bit Octa-core -suoritin (Max. 2,84 GHz + 1,8 GHz) 
*Qualcomm ja Snapdragon ovat Qualcomm Incorporatedin tavaramerkkejä, rekisteröity 

mm. Yhdysvalloissa. 

*Qualcomm Snapdragon on Qualcomm Technologies, Inc.: n ja / tai sen tytäryhtiöiden 
tuote. 

Muisti ja 
tallennustila 

8GB RAM (LPDDR4X), 256 GB SSD 
+ MicroSD-muistikorttipaikka (1TB asti) 
* 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. 

*MicroSD-kortit myydään erikseen. 
Kamera 720p HD 

Akku 

42Wh  
Videotoisto: Jopa 23 tuntia 
*Perustuu Samsungin tekemiin testeihin, jossa videoita toistetaan paikallisesti.  Käyttöaika  voi 

vaihdella verkkoympäristön, käyttötapojen ja muiden tekijöiden mukaan. 
*Langallinen lataus: QC2.0, AFC ja PD2.0   
* Voi vaihdella markkinoittain ja operaattoreittain. 

Verkko 
LTE Cat.18 
Nano SIM 
* Voi vaihdella markkinoittain ja operaattoreittain. 

Yhteysominaisuu
det 
 

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80 MU-MIMO 
* Voi vaihdella markkinoittain ja operaattoreittain. 

Bluetooth® v 5.0, USB Type-C, Location (GPS, Galileo*, Glonass, 
BeiDou*) 

* Galileon ja BeiDou-palvelun kattavuus voi olla rajoitettu. BeiDou ei ehkä ole saatavana joillakin 
markkinoilla. 

Anturit Sormenjälkilukija, Hall- ja valosensorit 

Kirjautuminen Windows Hello -kirjautuminen sormenjäljellä 

Äänentoisto Stereokaiuttimet: Sound by AKG 

http://www.samsungmobilepress.com/
http://www.samsung.com/global/galaxy/galaxy-book-s


 

Dolby Atmos® -ääniteknologia (Dynamic, Movie, Music, Game, Voice, ja 
henkilökohtaiset asetukset) 

  
* 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/ 
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