
Samsung julkaisee uudet Galaxy A -puhelimet: Galaxy A52, A52 5G ja A72

Suomalaisten suosiman Galaxy A -laitesarjan puhelimet tuovat nyt entistä laadukkaampaa kamera-
ja näyttöteknologiaa edullisempaan hintaluokkaan. Lisäksi mukana on IP67-suojaluokitus ja

pitkäkestoiset akut.

Espoo – 17. maaliskuuta 2021 – Samsung lanseeraa tänään Galaxy A52-, A52 5G- ja A72-puhelimet
Suomen markkinoille. Uudet A-laitesarjan puhelimet tuovat uutta ja kehittynyttä teknologiaa
saataville kohtuulliseen hintaan. Uudistuneet Galaxy A -sarjalaiset voidaan tiivistää entistä
laadukkaampiin kameroihin ja näyttöihin, vedenpitävyyteen sekä pitkäkestoisiin akkuihin.
Yhteensopivuus Galaxy-ekosysteemin muiden palveluiden ja laitteiden kanssa – kuten Galaxy Buds
Pro, Galaxy SmartTag ja Galaxy Tab1 – varmistaa miellyttävän käyttökokemuksen useiden laitteiden
välillä.

– Suomen suosituin älypuhelintuoteperhe saa odotetut perheenlisäykset. A51-mallit ovat niittäneet
menestystä maailmalla sekä erityisesti myös Suomessa, ja nyt esiteltävät uutuudet tulevat varmasti
jatkamaan tätä menestystä. Galaxy A52-, A52 5G- ja A72-puhelimet on pakattu täyteen vakuuttavaa
teknologiaa todella houkuttelevaan hintaan. Erityisen kovia juttuja tässä hintapisteessä ovat
esimerkiksi IP67-suojaus, näyttöjen jopa 120Hz asti yltävät virkistystaajuudet ja optinen
kuvanvakautus kameroissa. Uusista A-sarjan puhelimista jokainen löytää varmasti omaan tarpeeseen
soveltuvan mallin, jota myös designin puolesta kelpaa esitellä, toteaa Mika Engblom, Samsung
Suomen mobiililiiketoiminnan johtaja.

1
Galaxy Buds Pro, Galaxy SmartTag ja Galaxy Tab myydään erikseen.



Kyvykkäät kamerat uusilla ominaisuuksilla
Samsungin Galaxy A52 ja A72 -sarjan puhelimien kameraominaisuuksia on jälleen parannettu ja
mukana on monia huikeita ominaisuuksia kuten:

● Monipuolinen käyttökokemus – 8MP valokuvien tallentaminen videomuistoista on

vaivatonta.

● Scene Optimizer – valokuvat ja taustat voidaan optimoida tekoälyn avulla 30 valmiin

kuvakategorian mukaan.

● Vakaata kuvaa päivin ja öin – optinen kuvanvakain lisää valo- ja videokuvauksen laatua

päivä- ja yöaikaan.

● Night mode – hämärällä otetuista kuvista saadaan kirkkaampia ja tarkempia yhdistämällä

usean kuvaotoksen tiedot yhteen.

● Hauskaa sisällöntuotantoa – luo uniikkeja kuvia suodattimilla ja emojeilla.

● Fun Mode2 – Snapchat-ominaisuudet saatavilla puhelimen kamerasovelluksessa.

Upeat näytöt ja jännittävää muotoilua
A-laitesarjan muotoilu ja näytöt on nostettu uudelle tasolle.

● Selkeää ja huippusulavaa kuvaa – Uusissa Galaxy A -puhelimissa on Samsungin suositut
Super AMOLED -näytöt. Virkistystaajuudet ovat 120Hz Galaxy A52 5G:ssä sekä 90Hz Galaxy
A52:ssa ja A72:ssa. Näyttöjen kirkkautta on nostettu 800 nitiin.

● Hellät silmille – Näytöt täyttävät ‘Eye Care’3 -sertifikaatin vaatimukset. ‘Eye Comfort Shield4’
-toiminnolla värisaturaatiota ja kirkkautta säädetään puhelimen käyttötapojen mukaan, mikä
vähentää silmien rasitusta.

● Edistyneempi muotoilu – Uusien Galaxy A -puhelinten muotoilua on hiottu pehmeästi
pyöristetyillä reunoilla ja sulavasti kokonaisuuteen istutetulla kameraelementillä.

Yhteensopivuus muiden Galaxy-tuotteiden kanssa
Käyttökokemus parantuu entisestään, kun Galaxy A -puhelimia käytetään muiden

Galaxy-ekosysteemin tuotteiden kanssa.

● SmartThings mahdollistaa muiden kodin älylaitteiden, kuten tabletin, PC:n tai TV:n,

hallinnan.

● SmartThings Find -toiminnon avulla käyttäjä voi paikantaa paritetut laitteet.

● Galaxy SmartTag5 käyttää Bluetoothia ja sen avulla SmartTag-varustellut laitteet tai esineet

on helppo löytää.

● Music Share ja Buds Together -toiminnoilla musiikin jakaminen ja yhteiset kuunteluhetket

ystävien kanssa ovat helppoja järjestää.

● Quick Share -toiminnon avulla käyttäjä voi nopeasti lähettää kuvia, videoita ja tiedostoja
muihin Galaxy-laitteisiin.

5 Galaxy SmartTag myydään erikseen.

4
Eye Comfort Shield -toiminto ei ole kytketty päälle oletuksena. Se on aktivoitava asetuksista.

3
SGS on johtava sertifiointiyritys. Sinisen valon vähentämisen ansiosta Galaxy A-sarjan laitteiden näytöt ovat Eye Care

-sertifioituja. Sertifiointiin voi tutustua osoitteessa www.sgs.com.

2
Saatavuus voi vaihdella markkina-alueen ja operaattorin mukaan.



Läpi Galaxy-laitevalikoiman tarjottavia ominaisuuksia
Uusissa Galaxy A -puhelimissa on luonnollisesti mukana myös pidetyt ominaisuudet, jotka
määrittävät kaikkia Galaxy-laitteita.

● Hyvin suojattu – Galaxy A52, A52 5G ja A72 on suojattu kosteudelta ja pölyltä6

IP67-luokituksen mukaisesti. Valinnainen Samsung Care+7 lisää entisestään tukea ja pidentää
takuuta. Lisäksi puhelimissa on Samsung Knox8 -turvajärjestelmä, joka suojaa
henkilökohtaisia tietoja ja dataa reaaliajassa.

● Kahden päivän akkukesto – Uusien Galaxy A -puhelinten akut kestävät jopa kaksi päivää
yhtäjaksoista käyttöä9. Galaxy A52 -malleissa akun koko on 4 500mAh ja Galaxy A72:ssa
5000mAh10.

● 5G – Galaxy A52:sta on saatavilla nopeita 5G-yhteyksiä11 tukeva malli.
● Vahva tekninen pohja – Galaxy A52, A52 5G ja A72 on kehitetty täyttämään

Galaxy-laitesarjan korkeat vaatimukset. Mukana ovat esimerkiksi stereokaiuttimet, One UI 3
-käyttöliittymä ja tuki jopa 1TB12 muistikorteille.

● Kestävyys – Samsung kehittää jatkuvasti tuotteitaan ja pakkauksiaan kasvattaakseen
toiminnan kestävyyttä. Galaxy A52-, A52 5G- ja A72-pakkauksissa käytetään selluloosakuituja
ja paperia13.

● Ohjelmistopäivitykset – Samsung tuo Galaxy A52-, A52 5G- ja A72-puhelimille kolmen
sukupolven käyttöjärjestelmäpäivitykset sekä säännölliset tietoturvapäivitykset neljän
vuoden ajan14.

Saatavuus
Uudet Galaxy A -puhelimet tulevat saataville neljässä värissä: Awesome Violet, Awesome Blue,
Awesome Black ja Awesome White15. Laitteiden suositushinnat ovat:

Galaxy A72 – 449 €
Galaxy A52 5G – 429 €
Galaxy A52 LTE – 349 €

Lisätietoa Samsung Galaxy A52-, A52 5G- ja A72-puhelimista: www.samsungmobilepress.com,
news.samsung.com/galaxy, www.samsung.com/galaxy

15 Saatavilla olevat värit vaihtelevat markkinoittain.

14 Suojauspäivitykset voivat vaihdella laitteittain ja maittain. Luetteloa malleista, jotka saavat tietoturvapäivityksiä,

päivitetään säännöllisesti. Lisätietoja on osoitteessa: https://security.samsungmobile.com/workScope.smsb

13 Käytetyt pakkausmateriaalit täyttävät seuraavien sertifikaattien vaatimukset: PEFC (Programme for the Endorsement of

Forest Certification), SFI (Sustainable Forestry Initiative) ja FSC (Forest Stewardship Council).

12 SD-muistikortit myydään erikseen.

11 5G-verkkojen käyttömahdollisuudet ja verkon suorituskyky voivat vaihdella markkinoittain, operaattoreittain ja sijainnin
mukaan.

10 Galaxy A52 LTE:n ja A52 5G:n akun kapasiteetti on 4500 mAh. Galaxy A72:n akun kapasiteetti on 5000 mAh.

9Arvio perustuu riippumattoman testausyrityksen analyysiin, jossa mitattiin keskimääräinen / tyypillisen arvo. Testit
suoritettiin Iso-Britanniassa 20. – 31. tammikuuta 2021 SM-A325, SM-A326 -laitteille. Testeissä käytettiin tehdasasetuksia
LTE- ja 5G Sub6 -verkoissa. (Testejä ei ole suoritettu 5G mmWave -verkoissa). Todelliseen käyttöaikaan vaikuttavat
verkkoympäristö, käytetyt ominaisuudet ja sovellukset, lähetettyjen puheluiden ja viestien määrä, puhelimen
latauskertojen määrä ja monet muut tekijät.

8 Ominaisuudet voivat vaihdella eri laitteiden välillä.

7 Samsung Care+ -palvelu on saatavana 34 maassa. Sisältö voi vaihdella markkinoittain. Lisätietoja on osoitteessa
https://www.samsung.com/samsung-care-plus/

6 Galaxy A72 ja Galaxy A52  -puhelimissa on IP67-suojaluokitus. IP67-testauksessa laite upotetaan metrin syvyyteen
makeassa vedessä 30 minuutin ajaksi.  Ei suositella allas- tai hiekkarantakäyttöön.

http://www.samsungmobilepress.com
https://news.samsung.com/galaxy
http://www.samsung.com/galaxy
https://security.samsungmobile.com/workScope.smsb
https://www.samsung.com/samsung-care-plus/


Tekniset tiedot

Malli Galaxy A52 Galaxy A52 5G Galaxy A72

Näyttö

6.5” FHD+ Super AMOLED

Infinity-O Display (1080 x
2400),
407 ppi

90 Hz

6.5” FHD+ Super AMOLED,

Infinity-O Display (1080
x2400), 407 ppi

120 Hz

6.7” FHD+ Super AMOLED
Infinity-O Display (1080 x
2400), 394 ppi

90 Hz

* Infinity-O-näyttö on näyttötekniikka, jossa  näyttö peittää koko etuosan lähes ilman kehystä.

* Näyttö mitataan diagonaalisesti kokonaisena suorakulmiona ottamatta huomioon pyöristettyjä
kulmia.Todellinen näkyvä näyttöalue on pienempi pyöristettyjen kulmien ja kameran reikien vuoksi.

Mitat ja paino
75.1 x 159.9 x 8.4mm

189g

75.1 x 159.9 x 8.4mm

189g

77.4 x 165.0 x 8.4mm

203g

Kamera

[Etukamera]

32MP FF (F/2.2, 0.8µm)

[Etukamera]

32MP FF (F/2.2, 0.8µm)

[Etukamera]

32MP FF (F/2.2, 0.8µm)

[Takakamera]

Pääkamera: 64MP OIS AF
(F/1.8, 0.8µm)

Ultralaajakulma: 12MP FF
(F/2.2, 1.12µm)

Macro: 5MP FF (F/2.4,
1.12µm)

syvyys: 5MP FF (F/2.4,
1.12µm)

*Zoom

Digital Zoom 10X asti

[Takakamera]

Pääkamera: 64MP OIS AF
(F1.8, 0.8µm)

Ultralaajakulma: 12MP FF
(F/2.2, 1.12µm)

Macro: 5MP FF (F/2.4,
1.12µm)

syvyys: 5MP FF (F/2.4,
1.12µm)

*Zoom

Digital Zoom 10X asti

[Takakamera]

Pääkamera: 64MP OIS AF
(F1.8, 0.8µm)

Ultralaajakulma: 12MP FF
(F/2.2, 1.12µm)

Macro: 5MP FF (F/2.4,
1.12µm)

Tele(3x): 8MP OIS AF
(F/2.4, 1.0µm)

*Zoom

Digital Zoom 30X asti

Optinen Zoom  3X asti

Suoritin Octa-Core (2x2.3 ㎓ + 6x1.8

㎓)

Octa-Core (2x2.2 ㎓ + 6x1.8

㎓)

Octa-Core (2x2.3 ㎓ + 6x1.8

㎓)

Muisti ja
tallennustila

RAM: 6GB

ROM: 128GB

RAM: 6GB

ROM: 128GB

RAM: 6GB

ROM: 128GB

*Voi vaihdella mallien, värien ja operaattoreiden mukaan.
*Käytettävissä oleva tallennustila voi vaihdella esiasennetun ohjelmiston mukaan.

Ulkoinen
tallennustila

2 paikkaa (SIM 1 + Hybrid)

Micro SD: 1TB asti

* MicroSD-kortit myydään erikseen. Saatavuus voi vaihdella markkinoittain.



eSimin  käyttö Galaxy-laitteessa on mahdollista joillakin markkinoilla ohjelmistopäivityksen kautta. Muilla
markkinoilla toiminto ei ole käytettävissä. Tarkista operaattoriltasi, sallivatko tilauksesi eSIM: n käytön.

Akku 4,500 mAh (tyypillinen
arvo)

4,500 mAh (tyypillinen arvo) 5,000 mAh (tyypillinen arvo)

Lataus
25W-pikalataus

* Lataaminen kaapelilla on yhteensopiva QC2.0: n ja AFC: n kanssa.

Käyttöjärjestelmä Android 11

Verkko
LTE 5G Sub6 FDD,5G Sub6 TDD LTE

* Todellinen nopeus voi vaihdella maan, käyttötapojen ja käyttöympäristön mukaan.

Liitännät

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4G+5GHz)

Bluetooth® v 5.0

USB Typ 2.0-C

Paikannus (GPS, Glonass, BeiDou, Galileo)

* Galileon ja BeiDoun kattavuus voi olla rajallinen. BeiDou ei ole saatavilla kaikissa maissa.

Maksuominaisuud
et

NFC

MST (A52 5G)

*Saatavilla vain tietyillä markkinoilla.

Anturit Sormenjälkilukija, kiihdytysanturi, Gyro, Geomagneettinen anturi, Hall-sensori,
läheisyysanturi, valoanturi

Varmennus
Varmennustyypit: Kuvio, PIN, Salasana, Sormenjälki

Biometriset varmennustyypit: Ultraäänisormenjälkitunnistus, kasvojentunnistus

Ääni

[AKG stereokaiuttimet]

Dolby Atmos Surround-äänitilalla

[Ultra high quality audio playback]

UHQ 24-bit

PCM: Upp till 24 bits

[Tuetut ääniformaatit]

MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI, XMF, MXMF,
IMY, RTTTL, RTX, OTA

[Bluetooth]

Kaksoisääni: Galaxy A52-, A52 5G- ja A72-laitteisiin voi liittää kaksi yhteensopivaa
Bluetooth-laitetta äänen toistamiseksi kahdella laitteella samanaikaisesti.

* Kahden yhdistetyn laitteen äänentoistossa voi olla joitain eroja.

Scalable Codec

* Saatavana vain joihinkin Samsungin lisävarusteisiin.

Video [Tuetut videoformaatit]



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

[TV-yhteys]

Langaton: Smart View (näytönpeilaus 1080p ja 30 fps)

Suojaluokitus

IP67

* IP67 perustuu testiympäristöihin, joissa laite upotetaan metrin syvyyteen makeassa vedessä

30 minuutin ajaksi. Huuhtele lika ja pyyhi kostealla. Ei suositella allas- tai hiekkarantakäyttöön.

Kuluttajakysymykset: Samsungin asiakastuki, 030 6227 515
Lisätiedot: OSG Viestintä, samsungpr@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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