
 

 
 

Galaxy S10 saa Note10-huipputoimintoja 
ohjelmistopäivityksessä 

 
Samsung tuo Galaxy Note10 -laitteissa nähtyjä innovaatioita Galaxy S10 -sarjaan uudella 
ohjelmistopäivityksellä, jonka jakelu Pohjoismaissa alkaa 4. lokakuuta. Päivityksen myötä Galaxy S10 
-omistajat saavat uusia kameratoimintoja, ammattimaisia videoleikkaustyökaluja, Samsung DeXin 
mahdollistaman entistä älykkäämmän PC-käyttökokemuksen sekä sulavampaa biometristä turvallisuutta. 
 
Espoo, 4. lokakuuta 2019 – Samsung Galaxy Note10 ja Note10+ ovat molemmat pakattu täyteen 
voimallisia työkaluja, jotka tukevat taiteellisuutta ja tuottavuutta. 4. lokakuuta alkaen Samsung tuo monia 
näistä innovaatioista - kuten AR Doodle, sisäänrakennettu videoeditori ja Link to Windows -integraatio - 
myös Galaxy S10e, S10 ja S10+-puhelimille Pohjoismaissa. 
 
– Pyrimme jatkuvasti varmistamaan sen, että sekä nykyiset että tulevat Galaxy-asiakkaamme saavat 
parhaan mahdollisen käyttökokemuksen. Uusin päivityksemme on loistava esimerkki siitä, millaista työtä 
Samsungilla tehdään uusimpien innovaatioiden tarjoamiseksi jo julkaistuilla laitteilla, sanoo Mika Engblom, 
Samsung Suomen mobiililiiketoiminnan johtaja. 
 
Galaxy S10 saa Note10:n kamerainnovaatiot 
Päivityksen ladattuaan käyttäjät voivat heti kokea parannetut kameraominaisuudet. Päivitys sisältää 
etukameran Night Mode -tilan, joka mahdollistaa parempien ja eloisempien selfie-kuvien ottamisen jopa 
pimeissä ympäristöissä. Mukana on myös parannettu Super Steady -kuvanvakain ja muita Galaxy Note10:n 
ominaisuuksia, mukaan lukien AR Doodle ja Live Focus -videotallennus. AR Doodlella käyttäjä voi rikastuttaa 
otettuja videoita piirtämällä ja kirjoittamalla hauskoja AR-viestejä niiden päälle AR-tekniikaa hyödyntävässä 
sovelluksessa. Live Focus eli reaaliaikainen tarkennus videokuvaukseen taas tarkoittaa, että käyttäjät voivat 
nyt muokata myös liikkuvan videokuvan terävyysaluetta bokeh-efektin luomiseksi. Ominaisuus toimii sekä 
etu- että takakameran kanssa. 
 
Päivitys tuo mukanaan myös uuden videonmuokkaustyökalun, johon pääsee käsiksi Galleria-sovelluksen 
kautta. Työkalulla voi helposti leikata ja muokata S10-puhelimella kuvattua videosisältöä. Siinä on 
helppokäyttöisiä toimintoja esimerkiksi tekstityksen ja taustamusiikin lisäämiseen. 
 
 
 



 

 
 
Entistä älykkäämpi yhteys tietokoneeseen Samsung DeXillä ja parannellulla käytettävyydellä 
Galaxy S10 -sarjan viimeisin päivitys sisältää lisäksi Samsung DeX -tuen PC:lle. Käyttäjät voivat ladata 
sovelluksen osoitteesta SamsungDeX.com, minkä jälkeen Samsung DeXin käynnistäminen PC:llä tai 
Mac-tietokoneella onnistuu vaivatta yhdistämällä puhelimen tietokoneeseen USB-kaapelilla. Link to Windows 
-tuki on myös mukana, eli Galaxy S10 -käyttäjät voivat jatkossa yhdistää puhelimensa langattomasti 
Windows-tietokoneeseensa ja selata sisältöä, lähettää sekä vastaanottaa viestejä ja synkronoida 
viimeisimmät valokuvat suoraan tietokoneeltaan. 
 
Monet Galaxy S10 -käyttäjien hyödyntämät sovellukset, kuten Samsung Pass ja Viestit, saavat nekin 
päivityksen. Samsung Pass -sovelluksen asetuksista on tehty entistä käyttäjäystävällisempiä, mikä tekee 
palveluihin kirjautumisesta biometriikkaa hyödyntäen nopeampaa ja turvallisempaa. Viestit-sovelluksessa 
uudet ikonit kuvien ja videoiden lisäämiselle löytyvät nyt tekstikentän vasemmasta laidasta, mikä helpottaa 
pääsyä kaivattuihin tiedostoihin. 
 
Lisätietoa Galaxy S10:stä: news.samsung.com/galaxy, www.samsungmobilepress.com ja 
www.samsungmobilepress.com. 
 
 
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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