
 
Samsungin taittuvassa Galaxy Z Flip 5G -älypuhelimessa innovatiivinen 

suunnittelu yhdistyy 5G:n nopeuteen 
 

Samsung tuo 5G:n uuteen ulottuvuuteen tuomalla markkinoille taitettavan puhelimen, jossa yhdistyvät 
seuraavan sukupolven suorituskyky ja liitettävyys. 

 
Espoo, 23. heinäkuuta 2020 – Samsung tuo markkinoille Galaxy Z Flip 5G -älypuhelimen, joka yhdistää 
innovatiivisen ja tyylikkään suunnittelun 5G:n nopeuteen ja tarjoaa siten kuluttajille täysin uuden 
käyttökokemuksen . 5G-verkon levitessä maailmanlaajuiseksi ihmiset voivat nauttia sen tarjoamista 
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eduista: jakaa, pelata ja tehdä enemmän ja paljon nopeammin kuin ennen. 
 
– Me Samsungilla jatkamme 5G:n hyötyjen tuomista miljoonien kuluttajien ulottuville. Olemme 
omistautuneet tuomaan 5G:n yhä useamman ihmisen käyttöön. Olemme innoissamme tuodessamme 
seuraavan sukupolven nopeuden ja liitettävyyden Galaxy Z Flipiin, joka on uusin lisäys Samsungin 
5G-laitteiden tuotevalikoimaan. Toivomme, että uutuus mahdollistaa kuluttajille entistäkin 
merkityksellisemmät kokemukset,  kertoo Samsung Suomen mobiililiiketoiminnan johtaja Mika 
Engblom. 
 
 
 

1 5G-nopeudet vaihtelevat riippuen olosuhteista ja tekijöistä. 5G-yhteyden saatavuus kannattaa tarkistaa omalta 
palveluntarjoajalta. 



Seuraavan sukupolven suorituskykyä 
Innovatiivisen, tyylikkään ja pienikokoisen Galaxy Z Flip -puhelimen myötä Samsung laajentaa 
taitettavien älypuhelimiensa valikoimaa. Galaxy Z Flip yhdistää nopeuden, näppäryyden ja kauniin 
muotoilun, minkä ansiosta yhteydenpito seuraajien, ystävien ja perheen kanssa on nautinto. 

Galaxy Z Flip 5G on ensimmäinen Samsungin Galaxy-sarjan laite, jossa on Qualcomm® Snapdragon™ 865 
Plus 5G -suoritin. Se maksimoi 5G:n tehon parannetulla suorituskyvyllä, mikä tekee tiedonkäsittelystä 
nopeampaa ja tehokkaampaa sekä kuvista terävämpiä. 
 
Upea ja tyylikäs muotoilu 
Taitto-ominaisuuden ja huomiotaherättävän designinsa myötä Galaxy Z Flip 5G on yksi markkinoiden 
tyylikkäimmistä ja kompakteimmista 5G-laitteista. Galaxy Z Flip 5G -mallia on saatavilla kahdessa eri 
värissä: Mystic Grey ja Mystic Bronze. Laitteessa on mattaviimeistelty lasipinta, joka minimoi näkyviin 
jäävät sormenjäljet. 
 
Parannettu taittuvan laitteen käyttökokemus 
Siitä lähtien, kun Galaxy Z Flip lanseerattiin ensimmäisen kerran helmikuussa 2020, kuluttajat ovat 
nauttineet laitteen vallankumouksellisesta muotoilusta, joka tarjoaa mahdollisuuden ilmaista itseä 
mielikuvituksellisilla uusilla tavoilla. Siitä lähtien Samsung on jatkuvasti päivittänyt ja parantanut 
laitteidensa käyttökokemusta, jotta käyttäjien on helpompi käsitellä, katsella, kommunikoida, ja jakaa 
sisältöä ystävien ja läheisten kanssa. Laitteen päivitettyjen ominaisuuksien ansiosta kuluttajat voivat nyt 
saada käyttökokemuksestaan aiempaakin enemmän irti. 

●  Taittoasento – Voit tarkastella ja hallita sisältöä helposti käyttämällä Galaxy Z Flip -sovelluksen 
mukautettua käyttökokemusta, jossa hyödynnetään laitteen taitettavaa muotoa. Erillisten 
osiensa ansiosta näyttö jakautuu kahdeksi 4-tuumaiseksi näytöksi, joten voit katsella sisältöä 
näytön yläosassa ja tehdä muita asioita alanäytöllä samanaikaisesti . 
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o  Youtube taittoasennossa – Taittoasennossa voit katsella YouTubea handsfree-tilassa. 
Toistaessasi videota voit selata, lukea ja kommentoida käyttäen laitteen alaosan 
näyttöä.  Galaxy Z Flip 5G:n mukana saat käyttöösi neljäksi kuukaudeksi Youtube 
Premiumin.   
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o Kameran käyttö taittoasennossa – Galaxy Z Flipin avulla on entistä helpompaa ottaa 
kuvia uusista kuvakulmista. Otat sitten videoita tai valokuvia, voit vaihtaa käytettävää 
esikatseluikkunaa vain tuplapainalluksella. 

● Moniajo –  Multi-Active Window ja Multi-Window Tray -toimintojen ansiosta moniajossa 
käytettävien sovellusten käyttö on entistä helpompaa ja monipuolisempaa.  
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o Sovelluspari – App Pairin ansiosta voit avata kaksi sovellusta moniajoon yhdellä 
painalluksella – vaikkapa kuvagallerian ja pikaviestisovelluksen. 

 
 

2 Flex-tilan testattu toiminta-alue on 75–115 astetta; sitä pienemmät tai suuremmat käyttökulmat vaihtelevat 
käyttöympäristöstä ja käyttötarkoituksesta riippuen. Kaikki sovellukset eivät välttämättä tue taittotilaa. 
3 Vain uudet käyttäjät (ei aiempaa YouTube Premium-, YouTube Music Premium-, YouTube Red- tai Google Play Music 
-kokeiluversiota). Lunastus YouTube-sovelluksessa 14. helmikuuta 2020 - 5. huhtikuuta 2021 kello 23.59 PST. Peruutus milloin 
tahansa. Ei hyvitystä osittaisen laskutuskauden osalta. Saatavana markkinoilla, joilla YouTube Premium on saatavana. Ehdot 
kokonaisuudessaan: https://www.youtube.com/premium/restrictions 
4 Multi Active Window toimii yhteensopivien sovellusten kanssa. 



Saatavuus 
Galaxy Z Flip 5G on saatavilla väreissä Mystic Grey ja Mystic Bronze, ja laitteen myynti alkaa elokuussa. 
Suositushinta 1649 €. 
 
Lisätietoja Galaxy Z Flip 5G -mallista osoitteissa news.samsung.com/galaxy, 
www.samsungmobilepress.com ja www.samsung.com/galaxy. 

Tuotetiedot  

Galaxy Z Flip 5G  

Näyttö Päänäyttö 6.7 tuuman FHD+ Dynamic AMOLED -näyttö (21.9:9) taittuva näyttö 

2636 x 1080 

425ppi  

*Näyttö mitataan lävistettynä kokonaisena suorakulmiona ottamatta huomioon 

pyöristettyjä kulmia; varsinainen näkyvä näytön pinta-ala on pienempi pyöristettyjen 

kulmien ja kameran vuoksi. 

Kansinäyttö 1.1 tuuman Super AMOLED -näyttö 

300 x 112 

303ppi 

*Näyttö mitataan lävistettynä kokonaisena suorakulmiona ottamatta huomioon 

pyöristettyjä kulmia; varsinainen näkyvä näytön pinta-ala on pienempi pyöristettyjen 

kulmien ja kameran vuoksi. 

Mitat & 

Paino 

Taitettuna 73.6 x 87.4 x 17.3mm (Takapuoli saranoilla) - 15.4mm (Etupuoli) 

Avattu 73.6 x 167.3 x 7.2mm - 6.9mm (näyttö) 

*Kuvattuna on laitteen paksuus, kun se on avoimessa asennossa. Ei sisällä pääruudun 

kehystä. 

Paino 183 g 

Kamera Etukamera 10MP Selfiekamera: F2.4  

Pikselikoko: 1.22μm 

FOV: 80˚ 



Kaksoistakaka

mera 12MP Ultra laajakulmakamera: F2.2 

Pikselikoko: 1.12μm 

FOV: 123˚ 

12MP laajakulmakamera: Super Speed Dual Pixel AF, OIS, F1.8 

Pikselikoko: 1.4μm 

FOV: 78˚ 

OIS takana olevalle laajakulmakameralle  ((Optical Image Stabilization) 

Jopa 8-kertainen digitaalinen zoom 

HDR10+ -videotallennus 

Tracking AF -automaattitarkennus 

Prosessori Qualcomm Snapdragon 865+ 

7㎚ 64-bittinen Octa-Core -prosessori 

※ 3.09㎓ (suurin kellonopeus) + 2.40㎓ + 1.80㎓ 

Muisti ja tallennustila 8GB RAM-muistia ja 256GB sisäistä tallennustilaa 

*Todellinen tallennustila voi vaihdella esiasennetuista ohjelmistoista riippuen. 

Akku 3,300 mAh, kaksoisakku 

* Arvot testattu kolmannen osapuolen laboratorioympäristössä. Ilmoitettu arvo on 

arvioitu lukema, joka huomio IEC 61960 -standardin akkujen paristokapasiteettien erot. 

Vähimmäiskapasiteetti on 3200 mAh. Akun todellinen käyttöikä voi vaihdella 

verkkoympäristön, käyttötapojen ja muiden tekijöiden mukaan. 

Lataus Pikalataus tukien langatonta ja johdollista latausta* 

Langaton virranjako* 



* Johdollinen lataus on yhteensopiva QC2.0:n ja AFC:n kanssa. WPC-tekniikan langaton 

lataus. 

* Langaton virranjako on rajoitettu Samsungiin tai muihin merkkipuhelimiin, joissa on 

WPC Qi -tuki, kuten seuraavat laitteet: Galaxy S20, Galaxy S20 +, Galaxy S20 Ultra, 

Galaxy Z Flip, Galaxy Note10, Note10 +, Galaxy S10e, S10, S10 +, S9, S9+, S8, S8 +, S8 

Active, S7, S7edge, S7 active, S6, S6 edge, S6 active, S6 edge, +, Note9, Note8, Note FE, 

Not, sekä puetteavat, kuten Galaxy Watch Active, Galaxy Watch, Galaxy Watch Active2, 

Galaxy Buds+. Ei välttämättä toimi joidenkin lisävarusteiden, koteloiden, muiden 

merkkituotteiden ja joidenkin Samsungin puhelinten kanssa. Voi vaikuttaa yhteyteen 

verkosta riippuen. 

OS Android 10 

Verkko 5G*: 5G Non-Standalone(NSA), 5G Standalone(SA), Sub6, Dynamic 

Spectrum Sharing(DSS) 

LTE**: Enhanced 4X4 MIMO, Up to 6CA, LTE Cat.20 

Jopa 2.0Gbps maksimilatausnopeus /200Mbps maksimilähetysnopeus 

* Todelliset siirtonopeudet voivat vaihdella markkinoittain, operaattoreittain ja 

verkkoympäristön mukaan. 

** Todellinen nopeus voi vaihdella markkinoittain, operaattoreittain ja verkkoympäristön 

mukaan. 

Yhteys Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax (2.4/5GHz),VHT80 MU-MIMO,1024QAM 

Bluetooth® v 5.0 (LE up to 2Mbps), USB Type-C, NFC, Location (GPS, 

Galileo, Glonass, BeiDou) 

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

joillakin markkinoilla. 

SIM-kortti eSIM ja Nano SIM (kaksois-SIM-toiminnot saatavana syyskuusta 2020 

alkaen.) 

* eSIM vaatii erillisen palvelun ja se mahdollistaa matkapuhelinverkon tilauksen 

aktivoinnin ilman fyysistä Nano SIM -korttia. eSimin saatavuus voi vaihdella maittain ja 

operaattoreittain. Tarkista matkapuhelinoperaattoriltasi, tukeeko liittymäsi 

eSIM-palveluita. 

Mobiilimaksaminen Samsung Pay. NFC, MST, Prepaid card, Global remittance, Transit, 

Memberships, Gift cards, Rewards 



*Voi vaihdella markkinoittain, operaattoreittain ja verkkoympäristön mukaan.. 

Anturit Sormenjälkilukija (sivussa), Accelerometer, Barometer, Gyro, 

Geomagnetic Sensor, Hall (digital, analog), Proximity, RGB Light 

Varmennus Varmennustyypit: Kuvio, PIN, Salasana 

Biometriset varmennustyypit: sormenjälkitunnistin, kasvojen tunnistus 

* Kasvontunnistus on käytettävissä puhelimen ollessa avatussa asennossa etukameran 

kanssa. 

Ääni Monokaiutin. Dolby Atmos -surroundäänituki Bluetoothille ja 

kuulokkeille (Dolby Digital, Dolby Digital Plus included.) 

UHQ 32-bit &DSD64/128 support 

PCM: Up to 32 bits, DSD*: DSD64/128 

 Ääniformaattien tuki: MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, 

AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA, APE, 

DSF, DFF 

Bluetooth 

 

Dual Audio: Galaxy Z Flipiin voi kytkeä kaksi Bluetooth-laitetta, jolloin 

ääntä voi toistaa kahdesta laitteesta samanaikaisesti. 

 

Scalable Codec: Parannettu Bluetooth-yhteys, joka huomioi 

radiotaajuuksien häiriöt. 

 Äänitys: Äänityksen laatua parannetaan High AOP Mic -sovelluksella, 

joka minimoi melun äänekkäissä  ympäristöissä. 

 

* DSD64- ja DSD128-toistoa voidaan rajoittaa tiedostomuodosta riippuen. 

* Kaksi samanaikaisesti  kytkettyä laitetta saattavat aiheuttaa pieniä häiriöitä äänen 

toistossa. 

* Saatavana vain joillekin Samsung- ja AKG-lisälaitteille. 

* AOP: Acoustic Overload Point 



Video Videoformaattien tuki: 

MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM 

TV-yhteys  

Langattomasti Smart Viewn avulla (näytön peilaus 1080 30fps) 

Tietoturva Knox-alusta: seuraa ja suojaa reaaliajassa. 

Suojaus viruksilta ja haittaohjelmilta. (McAfee) 

Suojattu kansio: turvallinen paikka eristää ja suojata sisältöä, kuten 

sovelluksia, kuvia, elokuvia ja muita yksityisiä tiedostoja. 

* Virusten ja haittaohjelmien suojausratkaisut voivat vaihdella maittain. 

Pakkauksen sisältö Galaxy Z Flip, Tiedonsiirtojohto, Virta-adapteri, Ejection Pin, 

Pika-aloitusopas, Kuulokkeet (USB Type-C) AKG-virityksellä, TPU 

suojakalvo 

* Komponentit voivat vaihdella saatavuuden ja mallin, maan ja alueen mukaan. 

 
 


