
 

 

Suomen suosituimman älypuhelimen seuraajan myynti 
alkaa – Galaxy A51 kaupoissa tänään 

 
Samsung Galaxy A50 oli myyntitilastojen perusteella operaattoreiden myydyin puhelinmalli vuonna 2019. Tänään 

Samsung jatkaa Suomen myydyimmän puhelinmalliston menestystarinaa. Myyntiin saapuva Galaxy A51 tuo 

keskihintaisten puhelinten kategoriaan lisää Samsungin lippulaivaluureista tuttuja ominaisuuksia, jotka on suunniteltu 

etenkin nuoret käyttäjät mielessä pitäen.  

 
Espoo, 31. tammikuuta 2020 – Samsung Galaxy A51:n myynti alkaa tänään Suomessa, ja se tarjoaa muun muassa 
edeltäjiään edistyneemmät kamerat ja pidemmän akun keston. Uusin Galaxy A -tuoteperheen jäsen on suunniteltu 
tarjoamaan merkityksellistä innovaatiota ja upeita mobiilikokemuksia kaikenikäisille. Siinä on parannettu akkukesto, 
älykkäämpi kamera ja puhelimen etupinnan peittävä Super AMOLED Infinity-O -näyttö.  
 
–  Galaxy A -sarja oli vuonna 2019 huikea menestys Suomessa. Useat Galaxy-lippulaivapuhelinten luotetuista 
huippuominaisuuksista ovat nyt myös Galaxy A -sarjan peruspilareita, eivätkä suomalaiset enää ole valmiita 
luopumaan esimerkiksi erinomaisesta kamerasta, riittoisasta akkukestosta tai suuresta näytöstä. Galaxy A51 parantaa 
näitä suomalaisten suosikkiominaisuuksia entisestään, sanoo Mika Engblom, Samsung Suomen mobiililiiketoiminnan 
johtaja. 
 
Korkealaatuisella neloiskameralla varustettu A51 on suunniteltu kaappaamaan talteen elämän tärkeimmät hetket. 
Galaxy A51:ssa on 48 megapikselin pääkamera, jonka avulla käyttäjä voi ottaa selkeitä kuvia sekä päivänvalossa että 
heikommissa valo-olosuhteissa. Puhelimessa on myös ultralaajakulmakamera, jonka 123 asteen objektiivi avaa saman 
näkökentän kuin ihmisen silmä. Puhelimen älykäs lisäominaisuus suosittelee vaihtamaan laajakulmaan, mikäli 
kuvaustilanne sitä vaatii. Makrokameralla taas voi kaapata pienimmätkin yksityiskohdat läheltä kuvattaessa, ja 
syvyyskamera nostaa kuvauskohteen otoksen keskiöön Live Focus -tehosteilla. Super Steady -ominaisuus mahdollistaa 
entistä vakaampien videoiden nauhoittamisen. Se poistaa kameran tärinät riippumatta siitä, kuvaako käyttäjä jotain 
liikkuvaa vai liikkuuko kuvaaja itse puhelimensa kanssa. 
 
Galaxy A51:ssä on 6,5” Super AMOLED Infinity-O -näyttö. Samsungin suurimpiin lukeutuva näyttö peittää puhelimen 
etuosan lähes kauttaaltaan, ja etukameraa varten on vain pieni reikä, jotta ruutualaa on mahdollisimman paljon 
viihdekokemuksia, kuten TV-sarjojen katseluja ja pelaamista varten. Galaxy A51:ssä on lisäksi suuri 4000 mAh akku, 
joista riittää virtaa koko päiväksi. Pikalataustoiminnolla (15W) puhelimeen saa tuntuvasti lisävirtaa minuuteissa. 
 
Galaxy A51:n myynti alkaa tänään 31. tammikuuta. Puhelimen suositushinta on 379 euroa, ja värivaihtoehdot ovat 
Prism Crush Black, Prism Crush White ja Prism Crush Blue. 
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 Galaxy A51 

Näyttö  2

6,5’’, Full HD+ (1080 x 2400) 

Super AMOLED 

Infinity-O Display 

Kamera 
Taka 

Pääkamera: 48MP, F2.0 
Syvyyskamera: 5MP, F2.2 
Makro: 5MP, F2.4 
Ultralaajakulma: 12MP, F2.2 

Etu Selfie: 32MP, F2.2 

Mitat ja paino 158,5 x 73,6 x 7,9 mm / 172 g 

Suoritin 
Octa Core (Quad 2.3GHz + Quad 
1.7GHz) 

Muisti ja tallennustila 

4 GB RAM 

128 GB sisäistä tallennustilaa 

Micro SD -korttipaikka (512 GB asti) 

SIM-kortti Dual SIM (3 slot) 

Käyttöjärjestelmä Android 10.0 

Akku  
3

4000 mAh, 15W-pikalataus 

Biometriset 
tunnistustavat 

On-Screen -sormenjälkilukija, 
Kasvotunnistus 

Värivaihtoehdot Prism Crush Black / White / Blue  

 
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/ 

 

1 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. 
 
2 Näyttö mitataan diagonaalisesti täydellisenä suorakulmiona pyöristetyistä kulmista riippumatta. 
 
3Tyypillinen arvo testataan kolmannen osapuolen laboratorioympäristössä. Arvioitu (vähimmäis)kapasiteetti on pienempi. Lisätietoja osoitteesta 
www.samsung.fi 
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