
 

 

 
 

Samsung esittelee Galaxy A12 ja A02s -puhelimet – 
ensiluokkaisia ominaisuuksia hyvään hintaan  

 
Samsungin uusissa Galaxy A12- ja Galaxy A02s -älypuhelimissa on pitkä akkukesto, suuri näyttö ja 

tehokkaat kamerat. 
 

Espoo, 24. marraskuuta 2020 – Samsung esittelee tänään uudet matkapuhelimensa: Galaxy A12 ja 
Galaxy A02s. Laitteet on suunniteltu tuomaan uusimpia innovaatioita yhä useampien kuluttajien 
saataville. Molemmissa älypuhelimissa on pitkä akkukesto, useita kameroita ja suuri kirkas näyttö. 
 
– Galaxy A12 ja A02s ovat jälleen osoitus halustamme kehittää tuotteita kaikilla hintatasoilla. Uutuudet 
lisäävät syvyyttä A-sarjaamme ja tuovat asiakkaidemme saataville enemmän puhelinvaihtoehtoja, 
joista löytyvät kaikkein tärkeimmät Galaxy-ominaisuudet fantastisella hinnalla, kertoo Mika Engblom, 
Samsung Suomen mobiililiiketoiminnan johtaja. 
 
Pidempi käyttöaika 
Galaxy A02s- ja A12 -puhelimissa on 6,5 tuuman HD+ Infinity-V -näyttö, joka mahdollistaa kirkkaan ja 
värikkään katselukokemuksen. Tehokkaan 5000 mAh:n akun ansiosta käyttäjät voivat katsella huoletta 
suosikkisarjojaan, ja molemmissa älypuhelimissa on 15 W:n pikalataus, joten laitteiden latausaika on 
minimoitu. 
 
Muistot talteen kaikista hetkistä 
Sekä Galaxy A02s:ssä että A12:ssa on tehokkaat kamerat, jotka helpottavat näyttävien valokuvien 
ottamista. Galaxy A12:ssa on 48MP pääkamera ja A02s:ssä 13MP pääkamera, ja niiden avulla kaikki 
hetket voidaan tallentaa korkealaatuisina. Galaxy A12:ssa on myös 5 megapikselin 
ultralaajakulmainen kamera upeiden maisemakuvien ottamiseen. Molemmissa puhelimissa on lisäksi 
2MP syvyyskamera syväterävyystehosteita varten sekä 2MP makro-kamera tarkkaan lähikuvaukseen. 
 

 

 
 



 

Erottuvaa muotoilua 
Galaxy A12- ja A02s -puhelinten siisti muotoilu ja mattapintainen tausta tekevät niistä mukavia pidellä. 
Molemmat laitteet ovat saatavana valkoisena ja mustana, ja Galaxy A12 on saatavana myös sinisenä. 
Galaxy A12 hyötyy myös Samsung Knox -tietoturva-alustasta, ja sen kyljessä on sormenjälkilukija. 
 
Samsung Galaxy A12:n suositushinta on 179 € ja Galaxy A02s:n 159 €. Molempien puhelinmallien 
myynti alkaa vuoden 2021 alussa. 
 
Lisätietoja Samsung Galaxy A12 ja Galaxy A02s -puhelimista: www.samsungmobilepress.com, 
news.samsung.com/galaxy, www.samsung.com/fi/smartphones/galaxy-a-series 
 
 
Galaxy A12 ja Galaxy A02s - tekniset tiedot 
 

 
 
 
 
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/. 

1 Näyttö on mitattu diagonaalisesti täydellisenä suorakulmiona ottamatta huomioon pyöristettyjä kulmia; 
näkyvä näyttöala on pienempi pyöristettyjen kulmien ja kamera-aukkojen vuoksi. 

 

 
 

 Galaxy A12 Galaxy A02s 

Näyttö1 6,5” HD+ TFT 
Infinity V 

6,5” HD+ TFT 
Infinity V 

Kamera 

[Takakamera] 
48MP (Pääkamera) 
5MP (Ultralaajakulmakamera) 
2MP (Makrokamera)  
2MP (Syvyyskamera) 
[Etukamera] 
8MP (F2.0) 

[Takakamera] 
13MP (Pääkamera) 
2MP (Makrokamera) 
2MP (Syvyyskamera) 
[Etukamera] 
5MP (F2.2) 

Suoritin Octa Core 
(2.3GHz + 1.8 GHz) 

Octa Core 
(1.8GHz) 

Muisti 
4Gt RAM 
64Gt sisäistä tallennustilaa  
MicroSD (1Tt asti) 

3Gt RAM 
32Gt sisäistä tallennustilaa 
MicroSD (1Tt asti) 

Akku 5,000mAh (Tyypillinen) 
15W Adaptiivinen pikalataus 

5,000mAh (Tyypillinen) 
15W Adaptiivinen pikalataus 

Biometrinen 
tunnistautuminen 

Kylkeen sijoiteltu 
sormenjälkitunnistin  

Väri 
Musta 
Valkoinen 
Sininen 

Musta 
Valkoinen 
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