
 

 

 
 

Samsung Galaxy S21, S21+ ja S21 Ultra 
nyt kaupoissa 

 
Samsungin uusimmat lippulaivapuhelimet Galaxy S21, S21+ sekä S21 Ultra ovat nyt myynnissä. 

Uudesta Galaxy S21 -laitesarjasta löytyy Samsungin edistynein mobiilikamera sekä tarkin ja älykkäin 
näyttö koskaan. Kaikki tämä on paketoitu tuntuvan suorituskyvyn kanssa näyttävästi muotoiltuihin 

kuoriin.  
 

Espoo, 29. tammikuuta 2021 – Galaxy S21, S21+ ja S21 Ultra -lippulaivapuhelinten myynti alkaa 
tänään. Galaxy S21 -laitesarja tuo mukanaan uuden tyylikkään muotoilun, rajoja rikkovan kameran ja 
loistavan suorituskyvyn. Lisäksi S21 Ultra osaa hyödyntää – ensimmäistä kertaa S-sarjan historiassa 
– myös S Pen -kynäominaisuuksia. 
 
– Galaxy S21 -mallien ennakkomyynnit ovat lähteneet todella vahvasti liikkeelle, eikä ihme! Silmiä 
hivelevä muotoilu, äärimmäisen kyvykkäät kamerat, huippuluokan tehot ja vahvat 
päivityslupauksemme tekevät kaikista kolmesta laitteesta houkuttelevia kokonaisuuksia, Samsung 
Suomen mobiililiiketoiminnan johtaja Mika Engblom toteaa. 
 
Nosta kuvaaminen seuraavalle tasolle  
Galaxy S21 -puhelimissa on Samsungin kaikkien aikojen paras kamera, jonka älykkäät ominaisuudet 
auttavat tallentamaan parhaita mahdollisia valokuvia ja videoita. Tässä auttaa muun muassa 8K Video 
Snap -toiminto, jonka avulla käyttäjä voi napata tarkkoja kuvia 8K-videoista, sekä Super Steady 
-toiminto, joka auttaa vakauttamaan videokuvausta vauhdikkaammissakin tilanteissa. Single Take 
kuvaustilaa on täydennetty uusilla Highlight Video ja Dynamic Slow-Mo -toiminnoilla, jotta käyttäjä voi 
entistä helpommin keskittyä helppoon kuvaamiseen. Lisäksi Portrait Mode tuo valinnan vapautta ja 
auttaa täydellisen muotokuvan ottamisessa. 
 
Bright Night -teknologian ansiosta tarkkoja ja yksityiskohtaisia tuloksia saa entistä varmemmin myös 
hämärässä. Yhdessä parannetun yökuvaustilan ja 12MP Nona-binning-teknologian kanssa Galaxy 
S21 Ultra on täydellinen valinta haastavissa olosuhteissa kuvaamiseen. Parannettu Space Zoom 100x 
suurennuksella (30x zoom Galaxy S21 ja S21+ -puhelimissa) avaa mahdollisuuden ottaa entistä 
parempia kuvia myös suurten etäisyyksien päästä. 
 

 

 
 



 

Uusi muotoilu ja älykkäämpi näyttö 
Galaxy S21 -laitesarjan myötä Samsung esittelee tyylikkään, mattapintaisen muotoilun, jossa 
metallikehykseen sulautuva kameraelementti luo omaleimaisen ja houkuttavan vaikutelman – 
suojattuna uudella Corning® Gorilla® Glass Victus™ -lasilla. Galaxy S21 -laitteet ovat saatavilla 
näyttävinä värivaihtoehtoina, jotka istuvat käyttäjän omaan tyyliin. 
 
Galaxy S21 Ultra on tuoteperheen suurin jäsen 6,8-tuumaisella näytöllä. Kaikissa S21-malleissa on 
Dynamic AMOLED 2X Infinity-O näyttö adaptiivisella 120Hz virkistystaajuudella, jonka ansiosta 
käyttökokemus on sulava vierityksestä videoihin ja peleihin asti. Silmien rasitusta vähentää uusi Eye 
Comfort Shield -ominaisuus, joka säätää automaattisesti sinisen valon määrää vuorokaudenajan, 
käyttäjän toimien ja tavallisen nukkumaanmenoajan mukaan.  
 
Voimanpesä älykkäillä ominaisuuksilla ja vakaammilla yhteyksillä 
Galaxy S21 -laitteet ovat valmiita sekä 5G- että Wi-Fi 6E (S21 Ultra) -yhteyksille, jotka mahdollistavat 
nopeammat ja vakaammat yhteydet käyttäjän sijainnista riippumatta. Pikalataus takaa yli 50 prosenttia 
varausta vain 30 minuutin latauksella. Galaxy S21 -laitteissa on myös Samsungin nopein ja tehokkain 
suoritin koskaan. Luonnollisesti Galaxy S21 -puhelimet ovat myös yhteensopivia laajan 
Galaxy-laitevalikoiman kanssa, ja uuden SmartThings Find -palvelun sekä Galaxy SmartTag 
-paikantimien avulla mahdollisesti kadonneet Galaxy-laitteet myös löytyvät vaivatta.  

 
Galaxy S21 Ultran myötä myös S Pen on ensimmäistä kertaa S-sarjan käyttäjien ulottuvilla. Suosittu S 
Pen sallii S21 Ultran omistajien tehdä muistiinpanoja, piirtää, allekirjoittaa sekä editoida videoita tai 
valokuvia tarkasti. S Pen myydään erikseen ja se on ostettavissa yhteensopivan suojakuoren kanssa, 
mutta käyttäjät voivat myös hyödyntää aiempia S Pen -kyniä Galaxy Note ja Galaxy Tab -laitteista. 
 
Myynninaloitus, värit ja suositushinnat 
Samsung Galaxy S21, S21+ ja S21 Ultra saapuvat kauppoihin ja Samsung.comiin tänään, 29. 
tammikuuta. Seuraavat värivaihtoehdot ovat saatavilla vain Samsungin omassa verkkokaupassa: 
Phantom Titanium, Phantom Navy, Phantom Brown, Phantom Gold ja Phantom Red.  
 
Galaxy S21: 

● 128GB ja 8GB RAM (Phantom Violet, Phantom Gray, Phantom Pink, Phantom White): 879 €.  
● 256GB ja 8GB RAM (Phantom Violet, Phantom Gray, Phantom Pink, Phantom White): 949 € 

 
Galaxy S21+:  

● 128GB ja 8 GB RAM (Phantom Violet, Phantom Silver, Phantom Black): 1079 €  
● 256GB ja 8GB RAM (Phantom Violet, Phantom Silver, Phantom Black): 1149 € 

 
Galaxy S21 Ultra: 

● 128GB ja 12GB RAM (Phantom Silver, Phantom Black): 1299 € 
● 256GB ja 12GB RAM (Phantom Silver, Phantom Black): 1349 € 
● 512GB ja 16GB RAM (Phantom Silver, Phantom Black): 1479 € 

 
Lisätietoa Samsung Galaxy S21, S21+ ja S21 Ultra -laitteista: http://www.samsungmobilepress.com, 
news.samsung.com/galaxy tai https://www.samsung.com/fi/smartphones/galaxy-s/ 
 
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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