
 

Lehdistötiedote 15. elokuuta 2011  
 

 

EISA-tuomariston valinnat 
 

 ”Tämä laite kädessäsi voit tehdä mitä tahansa.” Näin EISA-tuomaristo luonnehti Samsung 

Galaxy S II -älypuhelinta. EISA-raati – viisikymmentä eurooppalaista 

kodinelektroniikkalehteä – nimitti vuoden parhaat tuotteet. Galaxy S II oli yksi neljästä 

Samsung-laitteesta, jotka ansaitsivat arvostetun EISA-palkinnon. Muut olivat SH100 -

kamera, 20-50 mm NX-kameraobjektiivi ja UE40D6505 6-sarjan LED-televisio. Näin EISA-

tuomaristo perusteli Samsungin palkintoja: 

 
 

Vuoden paras älypuhelin: Samsung Galaxy S II.  

EISA: ”Tämä laite kädessäsi voit tehdä mitä tahansa.” 

”Samsung Galaxy S II on kiinnostava älypuhelin, koska se on varustettu upealla 10,9 cm:n 

Super Amoled Plus -näytöllä. Se on 1,2 gigahertsin tuplaydinsuorittimensa ansiosta 

huippunopea. Tämä laite kädessäsi voit tehdä mitä tahansa. Voit surffata netissä, katsoa HD-

tasoisia videoita, ja se toistaa kaikkia yleisempiä tiedostomuotoja. Galaxy S II:lla voi pelata 

pelejä, ja LED-salamalla varustetun 8 megapikselin kameran ansiosta puhelimella voi ottaa 

kuvia heikossakin valossa. Superohut muotoilu, Android 2.3 -käyttöjärjestelmä ja 

helppokäyttöinen TouchWiz -käyttöliittymä tekevät Galaxy S II:sta jännittävän ja erittäin 

pätevän tuotteen.” Galaxy S II on saatavilla heti, suositushinta 649€. Lisätietoja: 
http://www.samsung.com/fi/consumer/mobile/mobilephones/mobilephones/GT-I9100LKANEE/index.idx?pagetype=prd_detail 

 

Vuoden paras sosiaalisen median kamera: Samsung SH100.  

EISA: ”Helppo jakaa kuvia ja videoita muille.” 

”Samsung SH100 on pieni 14,2 MP:n kamera, jolla on helppo jakaa kuvia ja videoita 

muille. Ota kuva, kosketa 3-tuumaista näyttöä ja SH100 ottaa Wi-Fillä yhteyden 

julkiseen tai yksityiseen palveluun. Voit lähettää kuvia sähköpostitse tai ladata ne 

sosiaaliseen mediaan, kuten Facebookiin tai Picasaan. Videot voi lähettää suoraan 

YouTubeen. DLNA-teknologian ansiosta kamera on langattomasti yhteydessä 

televisioon, älypuhelimeen ja kämmentietokoneeseesi. Kamera myös lähettää 

automaattisesti varmuuskopion kuvistasi tietokoneellesi, kun tulet toimintaetäisyydelle. 

iPhonella ja Android-puhelimilla on mahdollista kauko-ohjata kameraa.” SH100 on saatavilla heti, ja 

sen suositushinta on 180 euroa. Lisätietoja: 
http://www.samsung.com/fi/consumer/photo-film/compact-cameras/cutting-edge/EC-SH100ZBPRE2/index.idx?pagetype=prd_detail  

 

Paras minijärjestelmäkameraobjektiivi: Samsung NX 20-50mm F3.5-5.6 ED i-Function. 

EISA: ”Objektiivi on kuljetusasennossa vielä pienikokoisempi kuin kuvausasennossa.” 

”Mikäli hankkii pienikokoisen kameran, on luonnollisesti tärkeää, että myös objektiivit ovat pienikokoisia. Usein 

näin ei ole, vaan objektiivit ovat huomattavan kookkaita suhteessa kameran runkoon. 

Samsungin objektiivi kattaa hyvin käyttökelpoisen polttovälialueen huolimatta pienestä 

koostaan. Myös kuvan laatu koko polttoväli- ja aukkoalueella on korkeaa luokkaa. 

Samsungin i-Function-toiminto on käyttökelpoinen lisäominaisuus, jonka avulla käyttäjä voi 

yhden napin painalluksella tehdä tärkeimpiä asetuksia. Objektiivi on kuljetusasennossa vielä 

pienikokoisempi kuin kuvausasennossa.” Saatavilla heti. NX 20-50 F3.5-5.6 ED:n 

http://www.samsung.com/fi/consumer/mobile/mobilephones/mobilephones/GT-I9100LKANEE/index.idx?pagetype=prd_detail
http://www.samsung.com/fi/consumer/photo-film/compact-cameras/cutting-edge/EC-SH100ZBPRE2/index.idx?pagetype=prd_detail


suositushinta on 299 euroa. Lisätietoja: 
http://www.samsung.com/fi/consumer/photo-film/nx-system/nx-lenses/EX-S2050NB/index.idx?pagetype=acc_detail&subsubtype=zoom-lens 

Paras television hinta-laatusuhde: Samsung UE40D6505.  

EISA: ”tarjoaa hintaluokkansa parasta teknistä laatua ja muotoilua.” 

Samsung UE40D6505 tarjoaa hintaluokkansa parasta teknistä laatua ja muotoilua. 

Edge-led-taustavalaistu tv toistaa 3D-kuvaa, tukee WLAN- ja DLNA-

liitettävyyttä. Smart TV -ominaisuus mahdollistaa online-palveluiden ja 

sosiaalisen median palveluiden käytön vastaanottimessa. Kuvan laatu on erittäin 

hyvä sekä 2D- että 3D-katselussa. Led-taustavalotekniikan ansiosta laite on 

erittäin litteä ja energiankulutus on ympäristöä säästävän pieni. Lisäherkkuna 

televisio tarjoaa mahdollisuuden käyttää Apple- ja Android-puhelimia kauko-

ohjaimina. Yhdysrakenteisten DVB-T-, DVB-C- ja DVB-S -virittimien ansiosta 

Samsung UE40D6505:n kanssa ei tarvita erillisiä vastaanotinlaitteita.” Huom. UE40D6505:n tilalla myydään 

Suomessa UE40D6507-mallia, jossa on myös antenniverkon HD-viritin. (T2), UE40D6507:n suositushinta on 1299 

euroa. Lisätietoja:http://www.samsung.com/fi/consumer/tv-home-theatre/tv/led-tv/UE40D6505VSXXE/index.idx?pagetype=prd_detail 

 

 
Lisätietoja 

Kuluttajakysymykset: Samsungin asiakastuki, 030 6227 515  

Eva Carrero, markkinointipäällikkö, eva.carrero@samsung.fi, p. 0400 807 750 

Toni Perez, OSG Viestintä, toni.perez@osg.fi, 0400 630 063. 

Kuvapyynnöt: samsungpr@osg.fi 

Lehdistötiedotteet ja kuva-arkisto verkossa: www.samsung.fi ja valitse uutiset. 

Haluatko Samsungin lehdistötiedotteita tai kokeilla uusia tuotteita? Ilmoittaudu lähetyslistalle osoitteeseen samsungpr@osg.fi 

Uutisia RSS-syötteinä: www.samsung.com/fi/aboutsamsung/rss/rssFeedList.do 

__________________________________________________________________________________________________________ 

Samsung Electronics Co Ltd, Korea, on johtava televisioiden, muistisirujen, matkapuhelinten, näyttöpaneelien, muistien ja järjestelmä LSI-tuotteiden 

valmistaja. Yrityksellä on 190 500 työntekijää 68 maassa ja yhdeksällä eri liiketoiminta-alueella. Vuonna 2010 yhtiön yhteenlaskettu liikevaihto nousi 135,8 

miljardiin Yhdysvaltain dollariin. Samsung Electronics Nordic AB:n liikevaihto vuonna 2010 oli 1.1 miljardia euroa. Pohjoismaiden yhtiö on kasvanut nopeasti 

vuodesta 1992. Sillä on 330 työntekijää, ja sen valikoimaan kuuluvat uusimmat tuotteet matkapuhelinten, äänen- ja kuvantoiston, IT-laitteiden ja 

kodinkoneiden aloilta. 
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