
 

 
 

Samsung Galaxy Buds Pro – älykkäät kuulokkeet 
kaikkiin tilanteisiin 

 
Galaxy Buds Pro ovat Samsungin parhaat langattomat kuulokkeet koskaan. Niissä vaikuttava 

äänenlaatu yhdistyy älykkääseen aktiiviseen vastamelutoimintoon ja sulavasti toimiviin yhteyksiin – ja 
kaikki tämä tyylikkäässä ja kompaktissa paketissa. 

 
Espoo, 14. tammikuuta 2021 – Samsung esittelee tänään langattomien kuulokkeidensa seuraavan 
sukupolven: Galaxy Buds Pro. Uusimmat langattomat kuulokkeet tuottavat immersiivistä ääntä 
viihteeseen ja puheluihin, tuettuna älykkäällä vastamelutoiminnolla (ANC) ja laajalla valikoimalla 
yhteysvaihtoehtoja.Toiminnot on mahdutettu tyylikkääseen, joustavaan ja moderniin pakettiin. Galaxy 
Buds Pro ovat Samsungin johtavat premium-kuulokkeet, jotka auttavat käyttäjää ottamaan kaiken irti 
niin työstä kuin huvistakin. 
 
– Kuluttajat etsivät kuumeisesti teknologiaa, joka auttaa heitä sopeutumaan uudenlaisiin rutiineihin ja 
elämäntyyleihin. Tämä on johtanut sekä langattomien kuulokkeiden markkinan kasvuun että kuluttajien 
vaatimusten ja odotusten kehittymiseen. Galaxy Buds Pron avulla tarjoamme asiakkaillemme uniikin 
äänikokemuksen, joka tekee jokaisesta päivästä hauskemman, kertoo Mika Engblom, Samsung 
Suomen mobiililiiketoiminnan johtaja. 
 
Eturintaman äänentoistoa ja huippulaatuisia puheluita 
Langattomista kuulokkeista puhuttaessa hyvä kokemus alkaa luonnollisesti äänestä. Olipa kyse sitten 
juoksulenkin siivittämisestä tai lempipodcastin kuuntelusta työmatkalla, äänenlaatu on kuulokkeiden 
tärkein ominaisuus. Galaxy Buds Pro -kuulokkeet tuottavat kokonaisvaltaista ääntä: 11 millimetrin 
bassoelementti luo ääneen syvyyttä ja 6,5 millimetrin diskanttielementti kirkkautta. Lopputuloksena on 
Samsungin tähän asti paras kuuntelukokemus, kiitos dynaamisen ja tasapainoisen äänen. Käyttäjät 

 

 
 



 

pääsevätkin kuuntelemaan musiikkia juuri niin kuin se on tarkoitettu, rytmikkäästä hiphopista aina 
klassiseen musiikkiin. 
 
Tänä päivänä kuulokkeita tarvitaan kuitenkin muuhunkin kuin viihteeseen, sillä niistä on tullut 
elintärkeitä työpuheluissa ja viestinnässä. Galaxy Buds Pro -kuulokkeet erottavat käyttäjän äänen 
ei-toivotusta taustamelusta kolmen mikrofonin ja äänentallentimen (VPU) avulla. Yhdessä ulkoisista 
mikrofoneista on korkea signaali-kohina-suhde (SNR), mikä auttaa edelleen taustamelun 
poistamisessa. Samsung hyödyntää Galaxy Buds Pro -kuulokkeissa myös Wind Shield -teknologiaa, 
joka minimoi kuulokkeista tuulen kanssa kosketuksiin joutuvan alueen ja suodattaa pois tuulen luomia 
häiritseviä ääniä. Tämä luo kirkkaamman ja kohinattomamman äänimaailman sekä tekee puheluista 
huomattavasti miellyttävämpiä. 
 
Galaxy Buds Pro sisältää ensiluokkaista ANC-teknologiaa 
Galaxy Buds Pro hyödyntää älykästä ANC-tekniikkaa, joka parantaa käyttökokemusta ja on elintärkeä 
laadukkaille kuulokkeille1. Mikäli käyttäjä haluaa keskittyä työhön, hän voi eliminoida taustamelusta 
jopa 99 prosenttia2 tai säätää melunpoiston tason mieleisekseen. Ambient Sound -toiminnon avulla 
taas on mahdollista korostaa lähiympäristön ääniä yli 20 desibelillä eli ääntä voi säätää omien 
tarpeidensa mukaan. Kyseinen toiminto on täydellinen kiireisille multitaskaajille, esimerkiksi etätöitä 
lastenhoidon ohessa tekeville tai lenkkeilijöille, jotka haluavat samalla seurata ympäristönsä 
liikennettä. 
 
ANC- ja Ambient Sound -toiminnot toimivat myös automaattisesti yhteen ja optimoivat ääntä 
mukautuen ympäristöön. Galaxy Buds Pro -kuulokkeet tunnistavat, milloin käyttäjä puhuu, ja voivat 
automaattisesti nostaa tai laskea ympäristön äänten voimakkuutta3. Kuulokkeet voivat myös 
automaattisesti pysäyttää musiikin huomatessaan käyttäjän puhuvan, vaikka Ambient Sound -toiminto 
olisi päällä tai ANC-toiminto olisi pois päältä. 
 
Entistä sulavampi Galaxy-käyttökokemus 
Galaxy Buds Pro -kuulokkeet ovat Samsungin monipuolisimmat kuulokkeet ja tärkeä osa laajempaa 
Galaxy-tuotteiden ekosysteemiä. Käyttäjien ei tarvitse huolehtia manuaalisesta säädöstä, sillä Galaxy 
Buds Pro yhdistyy helposti ja automaattisesti laitteiden välillä, esimerkiksi Galaxy-puhelimissa ja 
-tableteissa4. Mikäli käyttäjä saa puhelun Galaxy S21 -puhelimeensa samalla, kun hän katsoo videota 
Tab S7 -tabletilta, uusi Auto Switch -toiminto pysäyttää videotoiston, jotta käyttäjä voi häiriöttä vastata 
puheluun kuulokkeillaan. Puhelun loppuessa yhteys palaa automaattisesti laitteelle, jolla videon toisto 
jatkuu.  
 
Galaxy Buds Pro:ssa hyödynnetään 360 Audio- ja Dolby Head Tracking™ -teknologiaa5. Mikäli 
käyttäjä haluaa esimerkiksi nauhoittaa vlog-videon, hänen on nyt mahdollista synkronoida Galaxy 

1 Galaxy Buds Pro -kuulokkeet erottavat puheen muista äänistä. Kytke väliaikaisesti päälle Ambient Sound -tila ja vähennä 
median äänenvoimakkuutta puhuessasi, jotta kuulet keskustelut ottamatta kuulokkeita pois korvistasi. 

2 Galaxy Buds Pron ANC-toiminto sai UL-verifikaatin kyvystä vähentää ulkoista taustamelua jopa 99 prosenttia 118,43Hz 

taajuudella. ANC:n kaltaiset toiminnot mahdollistetaan Bluetooth®-yhteydellä tai Galaxy Wearable-sovelluksella 
Android-laitteilla. Sovellus on saatavana Galaxy Store- tai Google Play Store -kaupoissa. 

3 ANC-toiminnot kuten ANC, Ambient Sound ja Voice Detect voidaan ottaa käyttöön Galaxy Wearable -sovelluksessa. 

4 Tämä toiminto on saatavilla Galaxy-puhelimilla ja -tableteilla, joissa on One UI 3.1 tai uudempi käyttöliittymäversio, ja se 
voidaan kytkeä päälle tai pois Bluetooth®-asetuksissa. Toiminto vaatii, että molemmilla laitteilla on kirjauduttu samaan 
Samsung-tiliin. Saatavuus voi vaihdella sovelluksesta riippuen. 
 
5 Tämä toiminto on saatavilla Galaxy-puhelimilla ja -tableteilla, joissa on One UI 3.1 tai uudempi käyttöliittymäversio, ja se 
löytyy Edistyneet-välilehdeltä Galaxy Wearable -sovelluksessa. Saatavuus voi vaihdella sovelluksesta, laitteesta tai sisällöstä 
riippuen. Dolby Atmos -toiminnon kanssa ääni on entistä kirkkaampi, yksityiskohtaisempi ja syvempi. 

 

 
 



 

Buds Pron ja Galaxy S21:n mikrofonit ja nauhoittaa sekä puhetta että taustaääntä samaan aikaan. 
Game Mode -tilassa taas äänen viivettä pienennetään pelattaessa, jotta käyttäjä saa kaiken irti Galaxy 
S21 -sarjan laitteiden tehoista. 
 
Käyttäjän ei myöskään tarvitse huolehtia akkukestosta, sillä kuulokkeiden täysi lataus takaa jopa 8 
tuntia soittoa, ja langattomassa latauskotelossa piilee 20 tuntia varavirtaa. ANC-toiminnon kanssa 
toiminta-aika yhdellä latauksella on viisi tuntia6, ja viiden minuutin pikalataus antaa jopa tunnin 
lisäaikaa musiikin kuunteluun7.  
 
Tyylikästä muotoilua tositarkoituksella  
Galaxy Buds Liven innovatiivinen ja ikoninen muotoilu on ohjannut osaltaan myös Galaxy Buds Pro 
-kuulokkeiden uudistunutta ja ergonomista muotoa. Luonteenomainen muotoilu tekee laitteesta 
vähemmän näkyvän korvassa ja samalla parantaa äänenlaatua. Kontaktipintaa korvan ja simpukan 
välillä on myös pienennetty, mikä parantaa käyttömukavuutta. 
 
Käyttäjät voivat luottaa Galaxy Buds Pron kestävyyteen, sillä kuulokkeet ovat vedenpitävät 
IPX7-luokituksen mukaisesti8. Kyseessä on kaikkein korkein vedenpitävyysluokitus Galaxy Buds 
-sarjan tuotteissa. SmartThings Find -toiminnolla taas käyttäjät voivat vaivatta löytää kadonneen 
kuulokkeen, vaikka se olisi Bluetooth®-yhteyden ulkopuolella9.  
 
Saatavuus ja suositushinta 
Galaxy Buds Pro tulee saataville kolmessa värissä: klassiset Phantom Black ja Phantom Silver, sekä 
Galaxy S21 -sarjan puhelimiin loistavasti sopiva Phantom Violet10.  
 
Galaxy Buds Pro tulevat saataville valikoiduilla markkinoilla 15. tammikuuta suositushintaan 229 €. 
 
Lisätietoa Galaxy Buds Pro -kuulokkeista: http://samsungmobilepress.com/, 
http://news.samsung.com/galaxy tai http://www.samsung.com/galaxy-buds-pro. 
 
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/. 

6 Perustuu  oletusasetuksiin, Bixby-äänimonitorointi ja -äänentunnistus pois päältä. Todellinen akkukesto voi vaihdella 
riippuen käyttöolosuhteista, kuten toiminnon asetuksista, toiston tiedostomuodoista ja Bluetooth®-signaalin vahvuudesta. 
 
7 Latausaika perustuu siihen, että kuulokkeissa on alle 30 % varausta latauksen alkaessa. Todellinen latausaika voi vaihdella 
riippuen esimerkiksi käyttöolosuhteista ja latauskerroista. 
 
8 IPX7 perustuu laboratorio-olosuhteissa tehtyyn upotukseen: jopa 1 metrin syvyyteen makeassa vedessä jopa 30 minuutin 
ajaksi. Ei suositella ranta- tai allaskäyttöön. Latauskotelo ei ole vedenpitävä. Mikäli kuulokkeet vahingoittuvat, niiden 
vedenpitävyyttä ei voida enää taata. Mikäli kuulokkeet tai kätesi ovat märät, ne pitää kuivata huolella ennen käsittelyä tai 
asettamista latauskoteloon. 
 
9 SmartThings Find -toimintoon perustuva kadonneen laitteen sijainti on arvioitu sijainti, jossa kadonneen laitteen signaali 
havaitaan. SmartThings Find on saatavilla Galaxy-puhelimille ja -tableteille, joissa on Android 8 tai uudempi 
käyttöjärjestelmäversio. Saatavuus voi vaihdella riippuen markkina-alueesta tai operaattorista. 
 
10 Värien saatavuus voi vaihdella markkina-alueittain. 
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Galaxy Buds Pro - tekniset tiedot11  

 

 
 
 

11 Kaikki toiminnot, tekniset tiedot ja muut tuotetiedot tässä dokumentissa, mukaan lukien mutta ei rajoittuen tuotteen 

edut, muotoilu, hinnoittelu, komponentit, suorituskyky, saatavuus ja ominaisuudet voivat muuttua. Saatavuus voi vaihdella 
markkina-alueesta, operaattorista tai liitetyistä laitteista riippuen. 

 
12 Kaikki toiminnot eivät välttämättä ole saatavilla muiden valmistajien kuin Samsungin laitteilla. Saatavuus voi vaihdella 
markkina-alueesta, operaattorista tai liitetyistä laitteista riippuen. 

 

 
 

Galaxy Buds Pro 

Värit Phantom Violet, Phantom Black, Phantom Silver 

Mitat ja paino Kuuloke: 19.5 x 20.5 x 20.8 mm, 6.3g 
Latauskotelol: 50 x 50.2 x 27.8 mm, 44.9g 

Kaiutin 2-tie (11mm basso + 6,5mm diskantti) 

Mikrofoni 3 mikrofonia (2 ulkoista + 1 sisäinen) + Voice Pickup Unit + Wind Shield 

ANC & Ambient Sound 
ANC: Vähentää ulkoista taustamelua jopa 99%, kahdella säädettävällä 

tasolla.  
Ambient Sound: Vahvistaa jopa +20dB, 4 säädettävällä tasolla 

Voice Detect 

Akku Kuulokkeet: 61 mAh 
Latauskotelo: 472 mAh 

Toistoaika 5 tuntia / Kokonaisuudesssaan 18 tuntia (ANC päällä) 
8 tuntia / Kokonaisuudessaan 28 timmar (ANC pois päältä) 

Puheaika 4 tuntia / Kokonaisuudessaan 14,5 tuntia (ANC päällä) 
5 tuntia / Kokonaisuudessaan 175 tuntia (ANC pois päältä) 

Lataus Tunti toistoa / viiden minuutin pikalataus10 
Qi-sertifioitu langaton lataus 

Yhteydet Bluetooth 5.0® 
Codec: Skaalautuva (Samsung proprietary), AAC, SBC  

Anturit Kiihtyvyysanturi, Gyro, Läheisyysanturi, Hal-sensoril, Kosketus, Voice 
Pickup Unit(VPU) 

Yhteensopivuus12 Android 7.0 tai uudempi, 1.5GB RAM 

Vedenpitävyys IPX711 


