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Samsung presenterar Galaxy Note20 – ett
kraftpaket utan dess like
Nya Galaxy Note20-serien är ett riktigt kraftpaket som smidigt knyter an till
Galaxy-ekosystemet och som låter användaren maximera sin tillvaro, varje sig det
handlar om arbete eller underhållning.
För första gången någonsin organiserade Samsung Galaxy Unpacked som ett
digitalt event, direkt livestreamat från Korea. Vid eventet lanserade Samsung
fem nya produkter, varav två tillhör de mest produktiva mobilerna i Noteseriens historia: Galaxy Note20 och Galaxy Note20 Ultra. Därtill släpptes två
mångsidiga surfplattor; TabS7 och S7+, den exklusiva smartklockan Galaxy
Watch3 samt Buds Live; hörlurar som tillför något helt nytt till marknaden
både vad design och ljudkvalitet beträffar. Dessutom nämndes satsningen på

nästa generation vikbara mobil; Galaxy Z Fold2.
–I år lanserar vi rekordmånga produkter, vilket ligger helt rätt i tiden. Aldrig
tidigare har vi människor förlitat oss så mycket på tekniken som vi gör nu.
Teknik måste göra livet enklare, effektivare och roligare, inte mer komplext.
Därför har vi introducerat fem nya enheter, som samtliga är kraftfulla verktyg
som kan hjälpa dig att maximera såväl arbete som nöje. Som en del av
Galaxy-ekosystemet fungerar enheterna smidigttillsammans, så att du kan
fokusera på det som är viktigast för just dig och enkelt växla mellan arbete
och underhållning, säger Andreas Bergqvist, Produktchef mobiltelefoner på
Samsung i Norden.
Galaxy Note20-serien- kraftfulla enheter för ett mer produktivt arbete
Galaxy Note20 - den mest kraftfulla Note-serien hittills - fungerar likt en PC
och tillåter dig att spela som ett riktigt e-sportproffs. Serien innefattar Galaxy
Note20 Ultra, som är designad för dem som efterfrågar största möjliga kraft
och produktivitet, samt Galaxy Note20, som passar dem som vill få ut så
mycket som möjligt av såväl arbete som fritid.
Galaxy Note20-serien förvandlar ditt arbetssätt och bidrar till ökad
produktivitet - vilket ger dig möjlighet att göra mer när som helst, var som
helst. Sedan 2011 har Galaxy Notes signaturverktyg S Pen och Samsung
Notes utvecklats för att ge en mer naturlig, digital skrivupplevelse. Dessa
centrala Note-funktioner har uppdaterats ytterligare för Galaxy Note20-serien
och har även implementeras hos Tab S7 och Tab S7 + för en mer kraftfull
upplevelse. Ett fördjupat samarbete med Samsungs långvariga partner,
Microsoft, gör även att Galaxy Note20 och din Windows-PC fungerar smidigt
tillsammans.
•

•

Avancerad S-pen: Verktyget S Pen är en stående favorit bland
Note-fantaster och multitaskers. Galaxy Note 20-seriens
förbättrade S Pen erbjuder den ultimata skrivupplevelsen så att
du kan föreviga dina idéer när inspirationen slår till. Galaxy
Note20-serien ger en mer verklighetstrogen precision än
tidigare, som möjliggör för större träffsäkerhet och snabbare
respons. S Pens nya funktion Anywhere action gör det lättare att
navigera, oavsett vilken app du använder. Om du till exempel vill
återgå till hemskärmen, gör du det med ett enkelt svep med din
S-pen.
Mer flexibel och användarvänlig upplevelse genom Samsung

•

Notes: Numera behöver människor ofta verktyg som är
utformade för att låta oss arbeta flexibelt – gärna över olika
enheter. För att hjälpa dig att fånga, redigera och dela dina idéer
mellan din telefon, surfplatta eller dator, har Samsung Notes
funktioner för att automatisk spara och synkronisera ditt
material. Samsung Notes omvandlar enkelt din kanske något
röriga handstil till läsbar, prydlig text. Att ge feedback blir nu
ännu lättare, då du kan redigera, kommentera och markera i PDFfiler eller Microsoft PowerPoint-presentationer genom Samsung
Notes. Använd det nya alternativet för att spela in ljud när du
antecknar och tryck bara på ett ord i dina anteckningar för att gå
till det ögonblicket i inspelningen. För att lyckas organisera ditt
material kan du nu använda den nya, intuitiva mapphanteringen
som gör allt betydligt lättare att hitta.
Arbeta smartare över olika enheter: Med uppdateringen av Link
to Windows[1] kan du nu enkelt komma åt dina mobilappar direkt
från din Windows 10-dator utan att störa flödet. Senare i år
kommer du även ha möjlighet att köra flera appar sida vid sida
på din dator. Skapa genvägar på din Windows 10 PC så att du
aldrig behöver söka på telefonen efter dina favoritappar eller i
ditt galleri. Samtliga anteckningar synkroniseras mellan enheter
när du använder Samsung Notes eller Microsoft OneNote och
Outlook och dina påminnelser synkroniseras med Microsoft
Outlook och Teams[2], så att allt du behöver finns inom räckhåll,
oavsett var du är.

Större kraft att spela
Samsung tar även sitt Microsoft-partnerskap till underhållningssidan av
Galaxy Note20-serien och tar gaming till nästa nivå. Fördjupa dig helt i den
mest kraftfulla mobila spelupplevelse som Samsung någonsin skapat för en
smartphone, så att du kan spela som ett riktigt proffs från din soffa, trädgård
eller på resande fot. Galaxy Note20-serien är utrustad med hög prestanda,
stora anslutningsmöjligheter och Samsungs bästa skärm hittills. Galaxy
Note20-serien är fullproppad med verktyg i proffsklass för att låta
användaren fånga fantastiska foton och videor och erbjuder avancerade
multitasking-upplevelser.
•

Spela dina favoriter bland Xbox spelutbud på din enhet från
Galaxy Note20-serien: Senare i år kommer du kunna spela dina
konsolspel med Xbox Game Pass Ultimate[3]. Tjänsten ger direkt
tillgång till ett bibliotek med över 100 populära spel från molnet,

•

•

bland andra Minecraft Dungeons, Forza Horizon 4 och Gears of
War 5: Ultimate Edition. Varje spel drivs av hypersnabb, ultralåg
responstid med optimerad 5G[4] och Wi-Fi 6. Användaren får
även en stor och uppslukande skärm för en trivsam och smidig
spelupplevelse, detta även tack vare den snabbaste processorn
hittills inom Galaxyfamiljen. Således blir Galaxy Note20-serien
en riktigt proffsig gaminglösning i fickformat.
Fantastisk filmupptagning, direkt i mobilen: Med 21:9 aspect
ratio and 24fps recording ger Galaxy Note20-seriens 8K-kamera
nu tillgång till ultrahög upplösning och möjligheten att fånga
videor i proffsklass. Använd det kraftfulla Pro Video-läget[5] med
manuella inställningar fokus, ljudupptagning, exponering, ljus,
zoomfunktion, och 120fps shooting at FHD options for
”cinematic-style” videos. Den nya Laser Auto-Focus Sensorn på
Galaxy Note20 Ultra tillrättalägger på egen hand fokus, plus att
Live Focus Video ger dina bilder ett verkligt djup. Kameror i
proffsklass och avancerade Space Zoomgör att du kan fånga
underbara detaljer i en rad olika scenarier. Du kan också styra
och justera micken på Galaxy Note20 i olika riktningar, för en
mer träffsäker ljudupptagning. Parkoppla med Galaxy Buds Live
för att spela in kristallklart ljud oavsett hur mycket brus som
finns i bakgrunden.
Bli en mästare på multitasking med Advanced Samsung DeX:
Med Samsung DeX kan du nu ansluta Galaxy Note20-serien
trådlöst till en Smart TV[6]vid behov av en större skärm. Hantera
två skärmar samtidigt med Galaxy Note20 och en extern skärm
så att du kan sms:a med dina vänner medan du tittar på Youtube.

Föregångaren banar väg
Note20-serien bygger på arvet från tidigare Notemodeller men är utvecklad
till den mest kraftfulla Note-upplevelsen hittills. Galaxy Note20-serien är
utrustad med vår snabbaste processor någonsin och kombinerar den senaste
tekniken utan att tumma på den ikoniska, tidlösa och hållbara designen. Både
Galaxy Note20 och Note20 Ultra presenteras i den nya färgställningen Mystic
Bronze med tidlös känsla.
För första gången i Note-serien historia erbjuder Galaxy Note20 Ultra en
livlig och ljus Dynamic AMOLED 2X-skärm och 120Hz uppdateringsfrekvens
som återger behagliga bilder på Samsungs bästa skärm hittills. Skärmen
anpassar automatiskt det innehåll du tittar på för att förlänga batteritiden.
Med ett intelligent batteri[7] och supersnabb laddningskapacitet får du mer

än 50% batteri på bara 30 minuter[8].
Den nya Note-serien är utrustad med hypersnabb 5G[9]. Båda enheterna
söker automatiskt efter och rekommenderar höghastighetsnätverk och visar
stabila Wi-Fi 6-nätverk med optimerad anslutning för olika
strömningstjänster. Du kan även vara säker på att din hårdvara och mjukvara
är i tryggt förvar, tack vare Samsung Knox.
För första gången på en Galaxy enhet med UWB, kommer Nearby Share att ge
en smidigt och snabbt sätt att dela filmer och bilder. Genom att helt enkelt
peka Note20 Ultra på en annan UWB-aktiverad Galaxy-enhet[10], listar
Nearby Share automatiskt de personer du står inför högst upp på din
delningspanel. Framtida UWB teknik hjälper dig även att hitta saker mer
exakt med AR-teknik och låsa upp ditt hem som en digital nyckel.
Galaxy-ekosystemet bjuder på nya upplevelser
Samsung-enheter och tjänster är designade för att fungera tillsammans på
smidigast möjliga sätt. Ta din Galaxy Note20 till nästa nivå genom att para
den ihop med andra produkter från Samsung Galaxy: Galaxy Tab S7 och Tab
S7 +, Galaxy Watch3 och Galaxy Buds Live. Dessa effektiva komplement till
Note-upplevelsen bidrar till att du kan arbeta smartare, spela längre,
förbättra din hälsa och kommunicera mer effektivt.
Galaxy Tab S7 och Tab S7+
Galaxy Tab S7 och Tab S7+ är två mångsidiga surfplattor som kombinerar
kapaciteten hos en PC med flexibiliteten hos en surfplattas samt en
smarttelefons anslutningsmöjligheter. Utrustade med den senaste processorn
och 5G-anslutning (Tab S7+) har båda enheterna även två stora skärmar med
upp till 120Hz uppdateringsfrekvens. Tab S7 har en skärm på 11-tum,
respektive 12,4-tum hos Tab S7+.
Galaxy Tab S7 och Tab S7+ kommer med uppgraderad S Pen och Samsung
Notes som finns i Galaxy Note20-serien för att skapa en PC-liknande
upplevelse – där samtliga funktioner ger dig möjlighet att effektivisera dina
aktiviteter. S Pen kan även bli din optimala följeslagare tillsammans med de
bästa apparna för anteckningar och tecknande, som Clip Studio Paint, Canva
och Noteshelf[11], nu tillgängliga för Galaxy Tab S7 och Tab S7+ användare.
Galaxy Watch3
Galaxy Watch3 är nästa generations smartklocka, som hjälper dig att uppnå

dina träningsmål och ta kommandot över din hälsa. Designen hos Galaxy
Watch3 präglas av en lyxig känsla då klockan är framtagen i premiummaterial
med en slimmad version av den populära roterande yttre ringen. Samtidigt är
den fortfarande tillräckligt bekväm för att bära dag som natt.
Galaxy Watch3 är inte bara snyggt designad, den kan även användas som ett
verktyg för att förbättra din hälsa. I kombination med avancerad sensorteknik
erbjuder Galaxy Watch3 funktioner för att hjälpa dig övervaka och hantera
din hälsa till vardags. Om du skulle trilla utomhus eller i ditt hem, kan
funktionen Fall detection skicka ett SOS-meddelande till dina nödkontakter.
Galaxy Buds Live
Med den senaste designen visar Galaxy Buds Live upp en helt ny formfaktor
på marknaden. Precis som tidigare prioriterar Samsung en riktigt bekväm
passform. Tack vare ljud från AKGs ljudkompetens tillsammans med en större
12mm högtalare och basport blir ljudet både fylligt och djupt, så att du kan
njuta av din favoritmusik på bästa sätt. Galaxy Buds Live är utrustade med tre
mikrofoner och Voice Pickup Unit, vilket gör att det nästan kan kännas som att
du är i samma rum som dina nära och kära även om ni befinner er på olika
håll. Dessa hörlurar har Active Noise Cancellation for open type vilket ger det
bästa av båda världar: levande och rymlig ljudkvalitet, samt att det finns
möjlighet att stänga ute (eller släppa in) världen omkring dig. Du kan alltså
försjunka i en spännande ljudbok utan att missa när ditt tåg ropas ut i
högtalaren på perrongen.
Upplev nya möjligheter med Galaxy Z Fold2
Samsung fortsätter att vara banbrytande inom en helt ny kategori av mobila
enheter genom att introducera nästa generation vikbara produkt - Galaxy Z
Fold2. Samsung har tidigare släppt två vikbara modeller och har därefter tagit
till sig feedback från användare kring de mest önskvärda uppgraderingarna
och funktionerna. Detta för att Samsung Galaxy Z Fold2 ska kunna leverera
verkligt meningsfulla innovationer som erbjuder användarna en förbättrad,
mer förfinad vikbar upplevelse.Galaxy Z Fold2 har två Infinity-O skärmar med
näst intill obefintliga ramar. Frontskärmen mäter 6,2 tum och den massiva
huvudskärmen 7,6 tum, vilket gör dem båda större än de skärmar som finns
hos Galaxy Fold. Med elegant design och förfinad konstruktion kommer
Galaxy Z Fold2 i två fantastiska färger: Mystic Black och Mystic Bronze. Med
feedback från användare som viktig lärdom, tar Samsung även sitt mångåriga
partnerskap med Google och Microsoft till hjälp för att utforma en
oöverträffbar vikbar upplevelse. Med Galaxy Z Fold2 fortsätter Samsung att
inspirera kring nya möjligheter för hela den vikbara kategorin.

Tillgänglighet[12]Galaxy Note20-serien, Tab S7-serien, Galaxy Watch 3 och
Galaxy Buds Live kommer att finnas tillgängliga på utvalda marknader från
och med den 21 augusti 2020. För mer information om Samsungs senaste
Galaxy-enheter, inklusive specifikationer, besök new.samsung.com/galaxy,
www.samsungmobilepress.com eller www.samsung.com/galaxy.
Rekommenderade priser:
Galaxy Note20: 11 890 SEK
Galaxy Note20 Ultra (256): 14 590 SEK
Galaxy Note20 Ultra (512): 15 690 SEK
Galaxy Watch3 41mm: 5 190 SEK
Galaxy Watch3 45mm: 5 490 SEK
Galaxy Buds Live: 1 990 SEK
Tab S7 Wifi: 8690 SEK
Tab S7 Wifi + LTE 9690 SEK
Tab S7+ Wifi: 10 990 SEK
Tab S7 Wifi + 5G: 13 490 SEK
[1] Användare måste länka sin Galaxy-enhet till sin Windows-PC via 'Link to
Windows' på Galaxy-enheten och din You Phone-app på PC, följ
installationsanvisningarna, inklusive att de är inloggade på samma Microsoftkonto. Länk till Windows är förinstallerat på utvalda Galaxy-enheter. Din
telefon kräver senaste Windows 10-uppdatering på datorn. Galaxy-enheten
måste vara på och ansluten till samma Wi-Fi-nätverk som datorn. Vissa
mobilappar kan begränsa innehåll som ska delas på andra skärmar eller kan
kräva en pekskärm för att kunna interagera med dem. Möjligheten att köra
flera appar samtidigt kommer att finnas tillgänglig senare i år.
[2]Tjänsten kommer att finnas tillgänglig senare i år. Behöver vara inloggad
på samma Microsoft-konto. Microsoft Outlook synkroniseras endast för
webbversion.
[3] Tjänst tillgänglig i 22 länder senare i år. Kontroller kan behövas för att
spela vissa spel från Xbox Game Pass Ultimate. Kontroller säljs separat.
[4] 5G-tjänster stöds endast på 5G-nätverksaktiverade platser. Den faktiska
hastigheten kan variera beroende på land, operatör och användarmiljö.
[5] Bluetooth MIC-funktionen är optimerad för ljudkvalitet i Samsungs BTenheter.

[6] Samsung DeX Wireless-anslutning stöds med Smart TV som endast stöder
Miracast. Samsung DeX ger en optimerad upplevelse med Smart TV från
Samsung lanserad efter '19.
[7] Uppskattad mot användarprofilen för en genomsnittlig / typisk användare.
Oberoende utvärderas av Strategy Analytics i USA och Storbritannien i juli
2020 med pre-release versioner av SM-N980, SM-N981, SM-N985, SM-N986
under standardinställning med LTE och 5G Sub6-nätverk (INTE testat under
5G mmWave-nätverk ). Den faktiska livslängden hos batteriet varierar
beroende på nätverksmiljö, funktioner och appar som används, frekvensen för
samtal och meddelanden, antal gånger som laddats och många andra
faktorer.
[8] Baserat på supersnabba laddningsresultat från interna Samsunglaboratorietester, utförda med in-box-laddare medan den har 0% av
kraftresten, med alla tjänster, funktioner och skärm avstängd. Den faktiska
laddningshastigheten kan också variera beroende på den faktiska
användningen, laddningsförhållandena och andra faktorer.
[9] 5G-tjänster stöds endast på 5G-nätverksaktiverade platser. Den faktiska
hastigheten kan variera beroende på land, operatör och användarmiljö.
[10] Point to Share fungerar mellan Samsung-enheter som stöder UWB.
[11] Canva and Noteshelf are proloaded in Tab S7｜S7+ as a stub. Clip Studio
Paint is preloaded in S7｜S7+ however the preload may not be supported in
some regions. Clip Studio Paint is available in the Galaxy Store.
[12]Tillgängligheten kan variera beroende på marknad, operatörer och
detaljister.

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.
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