
 

 

 

 
Samsung esittelee Galaxy A32 5G:n huippunopealla 

yhteydellä huippuhintaan 
 

Samsung Galaxy A32 5G yhdistää nopeat 5G-yhteydet, tehokkaan kameran ja linjakkaan muotoilun 
yhteen edulliseen pakettiin. 

 
Espoo, 27. tammikuuta 2021 – Samsung esitteli Galaxy A32 5G:n, joka tuo 5G-nopeuden ja 
uusimpia teknologisia innovaatioita yhä useampien ulottuville. Puhelimessa on riittoisa akku, 
monipuolinen kamera ja korkealaatuinen näyttö, jotka tekevät Galaxy A32 5G:stä arvokkaan lisän 
Samsungin A-sarjan 5G-puhelinvalikoimaan.  
 
– Samsungin Galaxy A32 5G on tyylikäs ja edullinen 5G-puhelin, joka edustaa haluamme pitää huoli 
siitä, että 5G tulee kaikkien ulottuville. Galaxy A32 5G on samalla vahva lisäys kasvavaan A-sarjan 
mallistoomme. Laite kuuluu myös laajennettuun päivitysvalikoimaamme, joka tuo edelleen käyttäjälle 
turvaa ja huolettomuutta kolmen vuoden tietoturvapäivityksillä ja kahden vuoden 
Android-käyttöjärjestelmäpäivityksillä, kertoo Samsung Suomen mobiililiiketoiminnan johtaja, Mika 
Engblom. 
 
Virtaa koko päiväksi 
Galaxy A32 5G:ssä on 6,5 tuuman HD+ Infinity-V -näyttö, joka mahdollistaa upean 
katselukokemukseen. Riittoisan 5000 mAh:n akun ja pikalataustuen ansiosta käyttäjät voivat viettää 
enemmän aikaa suosikkisarjojen suoratoistamisen tai mobiilipelien pelaamisen parissa ja vähemmän 
aikaa akkua ladatessa. 
 
Enemmän irti jokaisesta kuvaushetkestä 
Galaxy A32 5G:n monipuoliset kameraominaisuudet varmistavat, että käyttäjä saa kaiken irti 
jokaisesta kuvaushetkestä. 48MP:n pääkamera pitää huolen siitä, että kuvat onnistuvat aina. 8MP:n 
ultralaajakulmakameran avulla käyttäjä voi sisällyttää kuvaan entistä enemmän. Mukana on myös 2 
megapikselin syvyyskamera sekä 5 megapikselin makrokamera, ja puhelin tukee videokuvausta 
4K-tarkkuudella, mikä tarkoittaa että tarkemmat yksityiskohdat saadaan talteen jokaisesta kuvasta ja 
videosta. 
 
Erottuva muotoilu 
Galaxy A32 5G on ensimmäinen matkapuhelin, joka edustaa A-sarjan uudistettua 2021-muotoilua. 
Puhelimen design on saumatonta ja sulavalinjaista. Galaxy A32 5G tulee myyntiin neljänä 

 

 
 



 

huomiotaherättävänä värivaihtoehtona: Awesome Black, Awesome White, Awesome Violet ja 
Awesome Blue. Galaxy A32 5G on myös suojattu Samsungin Knox-mobiilitietoturva-alustalla, ja 
puhelimen sivussa on sormenjälkilukija. 
 
Viihdettä 5G:stä 
Galaxy A32 5G:ssä yhdistyvät innovatiiviset ominaisuudet, laadukas äänentoisto ja huippunopeat 
latausnopeudet, joiden avulla voi nauttia korkealaatuisesta viihteestä missä tahansa. Olipa kyse 
mobiilipelien pelaamisesta tai TV-sarjojen katsomisesta korkeilla tarkkuuksilla, 5G-yhteys varmistaa 
sen, että kaikki onnistuu myös kodin nopean Wi-Fi-verkon ulottumattomissa.  
 
Samsung Galaxy A32 5G tulee myyntiin 12. helmikuuta ja sen suositushinta on 279 euroa. 
 
Lisätietoa: www.samsungmobilepress.com, news.samsung.com/galaxy ja www.samsung.com/galaxy.  
 
 
Samsung Galaxy A32 5G - 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/. 

 

 
 

 Galaxy A32 5G 

Näyttö 
6,5” HD+ TFT 
Infinity-V Display 

Kamera 

[Takakamera] 
48MP (Pääkamera) 
8MP (Ultralaajakulma) 
5MP (Makro)  
2MP (Syvyys) 
 
[Etukamera] 
13MP (F2.2) 

Suoritin 
MediaTek MT6853 
Octa Core 
(Dual 2.0GHz + Hexa 2.0 GHz) 

Muisti & 
tallennustila 

4GB RAM, 64GB sisäistä tallennustilaa 
MicroSD (1TB asti) 

Akku 
5000mAh (tyypillinen arvo) 
15W adaptiivinen pikalataus 

Biometrinen 
varmennus 

Sormenjälkitunnistin laitteen sivussa. 

Värivaihtoehdot 
Awesome Black 
Awesome White 
Awesome Blue 
Awesome Violet 
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