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Samsungin uuden sukupolven tablettitietokoneet ovat 
kaupoissa 
 

Samsungin uuden sukupolven tabletit ovat kaupoissa. Galaxy Tab 2 7.0 ja Galaxy 
Tab 2 10.1 ovat Samsungin ensimmäiset Android 4.0 -käyttöjärjestelmällä varustetut 
tabletit. Laitteet houkuttelevat myös uusia käyttäjiä kilpailukykyisellä 
hinnoittelullaan. 

 
Tabletit ovat löytäneet paikkansa suomalaisissa kodeissa. Näppärä koko, pitkä akunkesto ja nopea 
käynnistys tekee tabletista kätevän apuvälineen sekä hauskan kaverin vapaa-ajanviettoon. Tabletilla 
voi surffata netissä, lukea kirjoja, katsoa elokuvia ja pelata pelejä. Se toimii myös television 
kaukosäätimenä tai kaiuttimiin yhdistettynä kodin musiikkisoittimena. Useimmilla Samsungin 
tableteilla pystyy myös soittamaan puheluita. Tabletilla voi tehdä niin monia asioita, että monissa 
kodeissa voi syntyä kilpailua sen käytöstä. 
 
Samsungin seuraavan sukupolven Galaxy Tab 2 on tarjolla kahdessa koossa, seitsemän- ja 
kymmenentuumaisena. Tableteissa on uusin Android 4.0 -käyttöjärjestelmä ja entistä parempi 
suorityskyky, mutta silti laitteiden hintoja on laskettu huomattavasti. 
 
– Pidämme kilpailusta, mutta kotona ei pitäisi joutua perheen kesken kilpailemaan siitä, kuka saa 
käyttää tablettia. Siksi olemme kehittäneet pienemmän tabletin, joka on erityisen kätevä 
pienikätisille tai matkalle mukaan otettavaksi. Suurempi malli sopii paremmin esimerkiksi sohvalla 
käytettäväksi, sanoo Samsungin Telecom-myyntipäällikkö Mika Engblom. 
 
Molemmat mallit, Galaxy Tab 2 7.0 ja Galaxy Tab 2 10.1 ovat nyt matkalla kauppoihin. Laitteista 
on kaksi versiota – sim-korttipaikalla ja ilman sitä. 
 
 
Galaxy Tab 2 7.0 on tablettitietokone, jossa on 7-tuumainen tft-näyttö (1024 x 600), Android 4.0 -käyttöjärjestelmä 
(Ice Cream Sandwich) ja Touchwiz-käyttöliittymä. 1 GHz tuplaydinprosessori, kaksi kameraa, Bluetooth 3.0, usb, Wi-
Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Allshare. 16 gigabitin sisäinen muisti ja microSD -muistikorttipaikka (tuki 32 Gb). 4 000 
mAh akku. 193,7x112,4x10,5 millimetriä, 341 grammaa. Wi-Fi-mallin suositushinta on 299 euroa ja 3g-mallin 429 
euroa.  
 
Galaxy Tab 2 10.1 on tablettitietokone, jossa on 10-tuumainen tft-näyttö (1280 x 800), Android 4.0 -käyttöjärjestelmä 
(Ice Cream Sandwich) ja Touchwiz-käyttöliittymä. 1 GHz tuplaydinprosessori, kaksi kameraa, Bluetooth 3.0, usb, Wi-
Fi 802.11 b/g/n, Wi-Fi Direct, Allshare. 16 gigabitin sisäinen muisti ja microSD -muistikorttipaikka (tuki 32 Gb). 7000 
mAh akku. 256,6 x 175,3 x 9,7 millimetriä, 587 grammaa. Wi-Fi-mallin suositushinta on 449 euroa ja 3g-mallin 579 
euroa. 
 
 
 
 



 
 
 
Lisätietoja: 
Kuluttajakysymykset: Samsungin asiakastuki, 030 6227 515 
Mika Engblom, myyntipäällikkö, Telecom, mika.engblom@samsung.fi, p. 0400 604 420 
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 (Median edustajille)? Ilmoittaudu lähetyslistalle 
osoitteeseen samsungpr@osg.fi  
Uutisia RSS-syötteinä: www.samsung.com/fi/aboutsamsung/rss/rssFeedList.do 
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Samsung Electronics Co Ltd, Korea, on johtava televisioiden, muistisirujen, matkapuhelinten, näyttöpaneelien, muistien ja järjestelmä LSI-tuotteiden 
valmistaja. Yrityksellä on 220 000 työntekijää 68 maassa ja yhdeksällä eri liiketoiminta-alueella. Vuonna 2011 yhtiön yhteenlaskettu liikevaihto nousi 
141,1 miljardiin Yhdysvaltain dollariin. Samsung Electronics Nordic AB:n liikevaihto vuonna 2011 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. 

 


