Samsung Galaxy Tab S6:n myynti alkaa
huomenna – luovuutta ja voimaa kevyessä
paketissa
Galaxy Tab S6 on kaupoissa perjantaina 23. elokuuta. Kyseessä on kevyt ja tyylikäs tabletti, jonka uudet,
tehokkaat ja älykkäät ominaisuudet takaavat parhaan mahdollisen käyttökokemuksen kaikkialla.
Espoo, 22. elokuuta 2019 – Samsungin uusin ja kehittynein tabletti on huomenna kaupoissa. Galaxy Tab
S6 on Samsungin ensimmäinen tabletti, jossa on seitsemän nanometrin suoritin, näyttöön upotettu
sormenjälkitunnistin, kaksoispääkamera sekä Bluetoothilla ja liiketunnistimella varustettu S Pen -kynä.
Kynässä on kauko-ohjaus ja langaton lataus, ja sen akku kestää jopa 11 tuntia vain kymmenen minuutin
latauksella.
Tyylikkäästi lasista ja metallista muotoiltu tabletti tukee jopa kahdeksaa erillistä käyttäjäprofiilia, mikä antaa
usealle käyttäjälle mahdollisuuden työskennellä, ilmaista luovuuttaan ja nauttia viihteestä milloin ja missä
tahansa.
●

Uudistettu S Pen antaa luovuuden virrata
Galaxy Tab S6:n mukana tuleva S Pen -kynä on monipuolinen, luovuutta ja tuottavuutta tukeva
työkalu. Kynässä on nyt liiketunnistus, jonka avulla käyttäjät voivat hallita tablettia esimerkiksi S
Penin liikkeillä. Samoin videoiden ja valokuvien ottaminen sekä multimediasisällön tarkastelu
onnistuvat etänä, vaikka tabletti itse ei olisi käyttäjän käsissä.

●

Kehittynyttä teknologiaa sujuvoittamaan jokapäiväistä elämää
Galaxy Tab S6 on Samsungin ensimmäinen tabletti, jossa on kaksoispääkamera
ultralaajakulmalinssillä. 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. Parhaan mahdollisen viihdekokemuksen varmistamiseksi Galaxy Tab S6 on varustettu
10,5 tuuman Super AMOLED -näytöllä, HDR10+-tuella ja neljällä AKG:n virittämällä Dolby Atmos
-kaiuttimella. Galaxy Tab S6 tarjoaa fiksuilla rauta- ja ohjelmistoratkaisuillaan optimaalisen
ruudunpäivityksen ja pienemmän näyttöviiveen, lyhyet latausajat sekä liudan muita ominaisuuksia
pelaajille.

●

Kodin keskuksella on uusia toimintoja – Daily Board -toiminto on koko perheen ilmoitustaulu
Valokuvien, säätietojen ja kellonajan lisäksi käyttäjät voivat hallita Daily Board -toiminnolla
muistiinpanoja, vaihtaa musiikkia ja tarkistaa kalenteritapahtumia. Erityisen lataustelakan avulla
Galaxy Tab S6 voidaan asettaa pystyyn kiinteäksi osaksi modernia kotia – aina ladattuna ja

käynnissä.
Galaxy Tab S6:n myynti alkaa perjantaina 23. elokuuta värivaihtoehtoina Mountain Gray, Cloud Blue ja Rose
Blush. Sen suositushinnat ovat 749 € (Wi-Fi) ja 799 € (4G).
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