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Samsung Galaxy Note II nu i butik
Nu går det att lägga vantarna på nästa generations Note. Smart så det förslår
och utmärkt för både kreativitet och produktivitet. Man får mer gjort, på sitt
eget sätt.
Galaxy Note II visades på hemelektronikmässan IFA i Berlin i september.
Genom att kombinera de bästa egenskaperna från Galaxy S III med en 5,5
tum stor och ljusstark hd superamoled-skärm och S Pen har Samsung med
Note II skapat ett kraftfullt redskap som möjliggör vardagskreativitet och
produktivitet. Är både skapande och produktivitet på språng ett krav är Note
II det självklara valet, helt enkelt. Så nyskapande.
Nya funktioner i S Pen

Den interaktiva pennan S Pen har mycket hög precision. Med den blir fritt
skapande möjligt och den bjuder in till att släppa fram den inre konstnären.
Rita, skriv, fotografera, redigera, klipp, klistra. Så kreativ. Nya funktioner i S
Pen höjer produktiviteten ser till att man kan behålla flytet i den aktivitet
man fokuserar på. Så flexibel.
4g kommer i höst
En 4g-version, Galaxy Note II 4G, kommer senare i höst och med den kan man
surfa blixtsnabbt över fjärde generationens mobilnät. Med sitt 16:9-format är
den anpassad för att uppleva film och annat rörligt innehåll, så passar
utmärkt för att strömma film från HBO:s nya tjänst, som under hösten
kommer som app till Samsungs mobila enheter. Vid köp av en Galaxy Note II
4G under hösten ingår ett sex månaders HBO-abonnemang.
Fakta Galaxy Note II: Smart Note med operativsystemet Android 4.1 (Jelly
Bean). Utrustad med quad core-processor om 1.6 GHz med 2 gigabyte ramminne och hd superamoled-skärm på 5,5 tum. Kommer med 16 GB
internminne och plats för minneskort (microSD, upp till 64GB). Har dubbla
kameror, Bluetooth v 4.0, usb, WiFi 802.11 a/b/g/n, WiFi direct, AllShare, NFC.
Batteriprestanda på 3,100 mAh. Finns i butik nu med ett rekommenderat pris
på 6 800 kronor.
Fakta Galaxy Note II 4G: Smart Note med operativsystemet Android 4.1 (Jelly
Bean) med stöd för 4g quad-band lte 800/900/1800/2600 MHz. Lte DL/UL
upp till 100/50 Mbps och HSPA+ upp till 42 Mbps. Har också stöd för CSFB.
Utrustad med quad core-processor om 1.6 GHz med 2 gigabyte ram-minne
och hd superamoled-skärm på 5,5 tum. Kommer med 16 GB internminne och
plats för minneskort (microSD, upp till 64 GB). Tillsammans med nordiska
operatörer sker lanseringen av Galaxy Note II 4G stegvis från och med fjärde
kvartalet. Enheten kräver ett 4g-abonnemang från operatör.

Samsung Electronics Co., Ltd. inspirerar världen och formar framtiden med
innovativa idéer och teknologier. Samsung omdefinierar världen för tv,
smartphones, wearables, tablets, vitvaror, nätverkssystem, minne, halvledare
samt LED-lösningar. För att upptäcka mer besök det officiella nyhetsrummet
http://news.samsung.com.

Kontaktpersoner
Elin Axelsson
Presskontakt
PR Manager
TV/Audio and Home Appliances
e.axelsson@samsung.com
+4673 671 95 26
För testprodukter och pressfrågor, kontakta:
Presskontakt
PR-byrån Wenderfalck
Gäller journalister och media
samsung@wenderfalck.com
+46 70 751 27 27

