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Samsung Galaxy Tab S äntligen i butik
Samsungs nya tablet med den mest avancerade skärmen finns ute i svenska
butiker från och med den 4 juli
Stockholm, 4 juli 2014 – Samsungs senaste surfplatta, Galaxy Tab S, finns nu
tillgänglig i svenska butiker. Med Galaxy Tab S tar Samsung kvalitén på
skärmen till en helt nya nivå, aldrig tidigare har detaljer och färger återgivits
på ett så realistiskt sätt.
– Det är väldigt kul att äntligen kunna presentera Galaxy Tab S för den
svenska marknaden. Vi har tagit både skärmen och designen till nya höjder,
säger Erik Borgvall, produktchef för tablets på Samsung i Norden. Detta är en
surfplatta som är som gjord för att konsumera all form av digital

underhållning.
Super AMOLED – den vassaste skärmen
Galaxy Tab S levererar ett brett spektra av rika och skarpa färger som är
mycket verklighetstroget återgivna. Super AMOLED-skärmens mycket höga
kontrast ger djupare och mer realistiska bilder. Tillsammans med hårdvaran
får du alltid en perfekt bildupplevelse. Tab S justerar intelligent mättnaden
och skärpan utifrån vilken app som används, färgtemperaturen och
belysningen i omgivningen. Galaxy Tab S kan användas utomhus utan
problem då skärmen visar klara och naturliga färger även i starkt solljus.
Enkelt med Galaxy Experience
Tab S tillåter äkta multitasking. Du kan surfa, titta på video, dela filer och
ringa på samma gång utan att behöva oroa dig för att stänga den app du
arbetar i. Med fingertrycksavläsaren kan du och alla i familjen säkert logga in
och få direkt tillgång till just sitt innehåll i sin egna användarprofil. När
barnen vill låna plattan loggar de in i Kids Mode, ett lägeanpassat för de små
som innehåller roliga appar och tidsfördriv och som ger dig full kontroll över
vilket innehåll de får ta del av. Du kan också ringa och ta emot samtal från
din telefon direkt i Tab S, oavsett om du har din smartphone med dig eller
inte.
Galaxy Tab S kommer i färgerna vitt och Bronze Titanium och finns i butik
från 4 juli.
För mer information och bilder vänligen besök
www.samsungmobilepress.com
Fakta: Samsung Galaxy Tab S finns i skärmstorlekarna10.5 tum och 8.4 tum.
Båda storlekarna finns i 4g- och wifi-version och är utrustade med en Exynos
5 Octa (1.9 GHz QuadCore＋1.3 GHz Quadcore)-processor. och en 2560x1600
(WQXGA) Super AMOLED-skärm. Operativsystem Android 4.4 (Kitkat).
Utrustade med WiFi 802.11 a/b/g/n/ac MIMO, WiFi Direct, Bluetooth®4.0 och
IrLED. RAM-minne på 3GB och 16/32GB* internminne + stöd för microSD på
upp till 128GB. Tab S 10.5 mäter 247.3 x 177.3 x 6.6 mm och väger 465g
(wifi)/ 467g(4g). Batteri 7,900mAh. Tab S 8.4 mäter 125.6 x 212.8 x 6.6 mm
och väger 294g (wifi) /298g (4g). Batteri 4,900mAh. Finns i butik den 4 juli.
Rekommenderade cirkapriser:
Galaxy Tab S 10.5 4G - 5 700 kronor

Galaxy Tab S 10.5 Wifi – 4 700 kronor
Galaxy Tab S 8.4 4G - 4 700 kronor
Galaxy Tab S 8.4 Wifi – 3 700 kronor
*Användarminnet kan vara mindre än det totala minnesutrymmet på grund av
systemfiler

Samsung Electronics Co Ltd, Korea, är en global ledare inom hemelektronik
och dess komponenter. Genom kontinuerlig innovation och nya upptäckter
utvecklar vi smart-tv, smarta telefoner, pc, skrivare, kameror, vitvaror,
medicinsk utrustning, halvledare och led-lösningar. Samsung har 286 000
medarbetare i 80 länder, och en årlig försäljning på 216,7 miljarder dollar,
2013. Vårt mål är att öppna upp nya möjligheter för människor överallt. För
att upptäcka mer, besök www.samsung.se.
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