
 

 

 
 

Suomen myydyimmän puhelimen seuraaja: 
Galaxy A41 on nyt kaupoissa 

 
Samsung Galaxy A41 tuo alle 300 euron hintaluokkaan houkuttelevan yhdistelmän ominaisuuksia. 

Suomessa tänään myyntiin saapuneessa uutuuspuhelimessa on suuri näyttö, älykäs kolmoiskamera, 
pikalatauksella tuettu akku ja sulava muotoilu. 

 
Espoo, 25. toukokuuta 2020 – Samsungin suositun Galaxy A -tuoteperheen uusin jäsen, Galaxy A41, on 
nyt saapunut kauppoihin Suomessa. Alle 300 euron hintaluokassa Galaxy A41 yhdistää samaan pakettiin 
monia houkuttelevia ominaisuuksia. 
 
– Samsung Galaxy A-sarja jatkaa Suomen myydyimpänä puhelinmallistona, ja esimerkiksi Galaxy A40 oli 
myyntitilastojen perusteella operaattoreiden myydyin puhelinmalli huhtikuussa 2020. Samsungin teettämät 
kuluttajatutkimukset ovat osoittaneet, että kolme perusominaisuutta ovat Suomessa ylitse muiden: akun 
kesto, erinomainen kamera ja laadukas näyttö. Juuri näitä kolmea Galaxy A -sarjan peruspilaria on 
parannettu entisestään tänään myyntinsä aloittavassa Galaxy A41:ssä, joten uskomme vahvasti, että tuorein 
A-sarjalainen jatkaa edeltäjiensä menestystarinaa, kertoo Samsungin mobiililiiketoiminnan johtaja Mika 
Engblom.  
 
Uudessa Galaxy A41:ssä on Super AMOLED -teknologiaan pohjautuva 6,1-tuumainen Infinity-U-näyttö, joka 
takaa ensiluokkaiset visuaaliset kokemukset. Puhelimen sisuksissa virtaa antaa pitkäkestoinen 3 500 mAh:n 
akku, ja päivän päätteeksi lataus onnistuu nopeasti 15W:n pikalatauksella 
  
Galaxy A41:ssä on suorituskykyinen kamera, jonka avulla käyttäjä voi ottaa huippuluokan valokuvia. 
Puhelimen takana on kolmoiskamera 48 megapikselin pääkameralla, 5 megapikselin syvyyskameralla ja 8 
megapikselin ultralaajakulmakameralla, jolla käyttäjä voi ottaa sekä huippuluokan kuvia lähietäisyydeltä että 
yksityiskohtaisia ja laajoja maisemakuvia. A41:ssä on edessä 25MP Live Focus -kamera, joka tarjoaa upeat 
selfiet ja korkealaatuiset videopuhelut. 
 
Pyöristetyt reunat ja kiiltopintainen viimeistely tekevät A41:stä näyttävän ja erinomaisesti käteen istuvan. 
Uudet, hohtavat värivaihtoehdot antavat puhelimelle raikkaan vaikutelman, millä se todella erottuu joukosta. 
Galaxy A41 on saatavana väreissä Prism Crush Black, Prism Crush White ja Prism Crush Blue. 
 
Samsung Galaxy A41 on nyt kaupoissa ja sen suositushinta on 299 €. 
 
Lisätietoa uudesta A-sarjasta: news.samsung.com/galaxy, www.samsungmobilepress.com, 
https://www.samsung.com/fi/smartphones/galaxy-a/  

http://news.samsung.com/galaxy
http://www.samsungmobilepress.com/
https://www.samsung.com/fi/smartphones/galaxy-a/


 

 
*Samsung Electronics Nordicin tilaaman kuluttujatutkimuksen toteutti Kantar Worldpanel ComTech. Siihen 
vastasi n. 1500 suomalaista puolivuosittain ajanjaksolla 2017-2019.  
 
 
Galaxy Galaxy A41 – tekniset tiedot 
 

 Galaxy A41 

Näyttö 6.1” FHD+ Super AMOLED 
Infinity-U-näyttö (1080x2400) 

Kamera 

[Takakamera] 
Pääkamera: 48MP, F2.0 
Laajakulmakamera: 8MP, F2.2 
Syvyyskamera: 5MP, F2.4 
 
 
[Etukamera] 
25MP, F2.2 

Mitat ja paino 69,8 x 149,9 x 7,9 mm 
152g 

Suoritin Octa Core 
(Dual 2.0GHz + Hexa 1.7GHz) 

Muisti ja tallennustila 
4Gt RAM 
64Gt sisäistä tallennustilaa 
Micro SD (tuki 512 Gt asti) 

Akku 3,500mAh (Tyypillinen) 
15W pikalataus 

 
 
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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