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Samsung sätter ny standard med Galaxy
S10: Mer skärm, fler kameror och utökade
valmöjligheter
Med S10 firar Samsung 10 år av Galaxy S-innovationer genom förfinade
smartphones. Galaxy S10 bjuder på det senaste inom mobil innovation genom tre
modeller och introducerar den nya skärmtekniken Dynamic AMOLED, den
smartaste kameratekniken från Samsung någonsin, möjlighet till att trådlöst
ladda andra enheter, AI-baserad prestandaoptimering – och mycket mer.
Stockholm, 20 februari 2019 – Ikväll firar Samsung tio år sedan lanseringen
av den första Galaxy S-telefonen genom att introducera nya
familjemedlemmar i sin serie flaggskeppstelefoner. Med fyra unika telefoner
har Galaxy S10 designats för att möta den moderna användarens behov. Varje

enhet är utrustad med nästa generations funktioner anpassade för vad
dagens konsumenter bryr sig som allra mest om. Det innebär nya
innovationer inom skärm, kamera och prestanda.
Här är de tre nya Galaxy S10-modellerna för svenska marknaden
De senaste tio årens innovationer har lett till tre nya telefoner i Galaxy Sserien för den svenska marknaden. Galaxy S10 har utvecklats för dem som
söker en flaggskeppstelefon med kraftfull prestanda. Galaxy S10+ tar varje
teknisk specifikation till sin spets, oavsett om det handlar om skärm, kamera
eller prestanda. Galaxy S10e är utvecklad för dem som vill ha det viktigaste
från en premium-smartphone i en kompakt design med platt skärm. Galaxy
S10-serien erbjuder konsumenter den nya Dynamic AMOLED-skärmen, nästa
generations kamera och intelligent prestanda, för fler valmöjligheter och
sätter en ny standard för vad vi idag förväntar oss av smartphones.
– Sedan den första lanseringen för tio år sedan har Galaxy S-serien stått för
att erbjuda konsumenter de senaste tekniska innovationerna, och samtidigt
ge konsumenter möjligheten att hitta och välja en telefon som är rätt för
dem. Galaxy S10 bygger vidare på detta där vi har tagit steget ytterligare vad
gällande tekniska innovationer inom skärm, kamera och prestanda, samt
skapat tre unika modeller för tre lika unika typer av konsumenter, säger
Andreas Bergqvist, nordisk produktchef för telekom på Samsung.
Med Galaxy S10 introduceras Samsung bästa skärmteknik någonsin, och den
första i sitt slag, genom Dynamic AMOLED Display med Full Screen
Experience och Ultrasonic fingeravtryckssensor. Som den första HDR10+certifierade telefonen så erbjuder Galaxy S10 ett större spektrum av
färgvariationer, för mer realistiska bilder. Dynamic AMOLED-skärmen på
Galaxy S10 är också VDE-certifierad för klarare färger[1] och för sin kontrast
med djupare svärta och ljusare vita.[2]Att Galaxy S10 är verifierad av
DisplayMate betyder också att användaren kan njuta av precisa färger[3],
även i starkt solljus. Den TÜV Rheinland-certifierade[4] skärmen Dynamic
AMOLED reducerar även blått ljus utan att för den delen kompromissa med
bildkvalitet eller adderade filter.
Som resultat av en nyskapande designutveckling så har Galaxy S10 den unika
skärmtekniken Infinity-O som genom ett hål i displayen är laddad med en
mängd sensorer och kamera-teknik, för att användaren ska uppleva maximal
skärmyta med minimala distraktioner.
Galaxy S10 med sin Dynamic AMOLED-skärm är också den första i sitt slag
utrustad med Ultrasonic fingeravtrycksskanner. Till skillnad från tidigare

lösningar som läser av i 2D,läser Ultrasonic-skannern 3D-konturer av
användarens fysiska fingeravtryck för utökad säkerhet. [5] Som första teknik
med certifikatet FIDO Alliance Biometric Component tar Galaxy S10
biometrisk autentisering till en ny nivå.
Professionell kamera
För att bygga vidare på Samsungs innovationer inom kamerateknik med Dual
Pixel och Dual Aperture introducerar Galaxy S10 ny kamerateknik och
avancerad intelligens som gör det lättare att ta episka bilder och videor.
•

•

•

Ultravidvinkel-lins: Som den första i S-serien har Galaxy S10 en
ultravidvinkel-lins som likt det mänskliga ögat fångar 123
grader. Perfekt för att fotografera landskap, stora panoramabilder
eller rymma hela släkten i en och samma bild.
Superstabil videoinspelning i högsta kvalitet: Galaxy S10
erbjuder stabil inspelning genom att kombinera optisk och
digital stabiliserings-teknik. Vare sig användaren dansar i ett
publikhav på en fantastisk konsert eller försöker fånga detaljerna
under en guppig cykeltur så hjälper tekniken till att fånga varje
ögonblick. Både den främre och bakre kameran kan spela in i upp
till UHD-kvalitet och den bakre kameran kan spela in i
HDR10+[6], vilket är det första av sitt slag på marknaden.
AI-kamera: Galaxy S10 gör redan smarta funktioner ännu mer
pricksäkra genom en NPU (Neural Processing Unit), för att ta
professionella bilder värda att dela utan att manuellt behöva
göra avancerade inställningar. Tack vare NPU kan Scene
Optimizer nu känna igen och vara mer precis när den bearbetar
fler scener än någonsin tidigare. Tillsammans med Shot
Suggestion så erbjuder Galaxy S10 fler automatiska
rekommendationer för bättre bildkomposition.

Intelligent prestanda tar fram det bästa från telefonen
Galaxy S10 är utvecklad med hårdvara i absolut toppklass samt mjukvara med
maskininlärning, för att bli Samsungs smartaste enhet hittills. Från helt nya
möjligheter att dela ström trådlöst till AI-driven prestandaförbättring och
intelligent WiFi.
•

Trådlös batteridelning: Samsung introducerar nu trådlös
batteridelning med Galaxy S10, vilket gör det enkelt att ladda
Qi-certifierade enheter. Galaxy S10 kan trådlöst ladda

•

•

•

smartklockor och trådlösa hörlurar, men kan även ladda sig själv
och andra enheter samtidigt via trådlös batteridelning[7] när den
är inkopplad med vanlig laddare. På så sätt behöver man inte ta
med sig en andra laddare på resan.
Intelligent prestanda: Den nya AI-mjukvaran i Galaxy S10
optimerar automatiskt batteri, CPU, RAM och även enhetens
temperatur, baserat på hur man använder telefonen. Den
fortsätter även att lära sig och bli mer effektiv allteftersom
telefonen används. Genom att dra nytta av möjligheterna med AI
kan Galaxy S10 lära sig när man använder sina favorit-appar som
mest och göra så de startar snabbare.
Intelligent WiFi: Galaxy S10 kommer med intelligent WiFi som
möjliggör att byten mellan 4G och WiFi sker både säkert och
utan störningar, samtidigt som den kan varna för osäkra WiFianslutningar. Galaxy S10 stöder även den nya standarden WiFi 6,
vilket gör prestandan bättre vid anslutning till en kompatibel
router.
Bixby Routines: På Galaxy S10 så automatiserar Bixby
användarens rutiner och kommer med anpassade
rekommendationer för att göra livet lite lättare. Med förinställda
och personliga rutiner, exempelvis bilfärder eller kvällsrutiner,
som baseras på vad du vanligtvis gör så kan Galaxy S10
automatiskt minska antalet gånger användaren behöver trycka
på telefonen, och spara dyrbar tid varje dag.[8]

Det bästa kommer som standard: Galaxys grund och nästa nivå av
ekosystemet
Galaxy S10-familjen kommer med allt och lite till av det användare har
kommit att förvänta sig av Galaxy S-serien – vilket inkluderar Fast Wireless
Charging 2.0, IP68 vatten- och dammtålighet[9], nästa generations processor
och Samsung-tjänster så som Bixby, Samsung Health, Samsung Pay och
Samsung DeX. Användare kommer få den största lagringskapaciteten
någonsin på en Galaxy-mobil, där S10+ har upp till 1TB inbyggd lagring[10]
med 12GB i RAM samt möjlighet att addera ytterligare 512GB lagring med
microSD för upp till 1.5TB lagring.[11]
•

Snabbhet: Galaxy S10 ger användare möjlighet att få tillgång till
nästa generations WiFi 6[12], vilket ger prioriterad och fyra
gånger snabbare tillgång[13] till WiFi jämfört med andra
användare i folktäta nätverksmiljöer, exempelvis flygplatser. För

•

•

första gången någonsin kan användare uppleva snabb 4G för
nedladdning och surf upp till 2.0 Gbps.[14]
Gaming: Galaxy S10 är utvecklad för bästa möjliga
spelupplevelsen, med inbyggd AI-baserad mjukvara för
prestandaoptimering, hårdvara som Dolby Atmos med spelläge
samt ångkammare som kylningssystem. Det är även den första
mobila enheten optimerad för spel skapade genom plattformen
Unity.
Säkerhet: Galaxy S10 kommer även med den inbyggda
säkerhetsplattformen Samsung Knox, samt säker hårdvara för
lagring som gör det möjligt att hålla dina privata lösenord för
tjänster med stöd för blockchain säkra.

Den nya eran av 5G börjar nu
I väntan på att infrastrukturen ska bli klar för 5G har Samsung skapat Galaxy
S10 5G, där lanseringen i Norden beror på när utvecklingen av näten kommit
ikapp. Galaxy S10 5G är till för dem som vill ha allt och lite till, och vill vara
redo för nästa generations snabba uppkoppling och krävande funktioner.
Precis som för 2G, 3G och 4G så driver Samsung utvecklingen framåt inom 5G.
Med Samsung Galaxy S10 5G kan konsumenter kopplade till ett 5G-nätverk
ladda ned hela säsonger av TV-serier på minuter, spela grafik-krävande spel
via molnet med minimalt lagg, njuta av förbättrade VR- och AR-upplevelser,
eller varför inte hålla kontakten med nära och kära genom videosamtal i 4Kupplösning. För att verkligen dra nytta av allt som 5G erbjuder är Galaxy S10
5G utrustad med den största skärmen någonsin i Galaxy S-seriens historia
med 6.7” Infinity-O Display, kamera med 3D-djup för att fånga 3D-bilder som
förbättras genom Video Live Focus och Quick Measure, samt ett batteri på
4,500mAh med snabbladdning på 25W.
Galaxy S10 och Galaxy S10+ kommer finnas tillgängliga i färgerna Prism
White och Prism Black, och Galaxy S10e i färgerna Prism White, Prism Black,
Prism Green.[15] Galaxy S10+ 512GB och 1 TB kommer i nytt premiummaterial Ceramic Black.[16]Galaxy S10, Galaxy S10+ och Galaxy S10e
kommer finnas tillgängliga i butiker från och med 8 mars 2019 på utvalda
marknader. Rekommenderade priser är 9 990 SEK för Galaxy S10, 8 490 SEK
för Galaxy S10e och 10 990 SEK för S10+ 128 GB, 13 490 SEK för Galaxy
S10+ 512GB samt 17 490 SEK för 1TB-versionen. Förbeställningar påbörjas
den 21 februari, 2019.
För produktspecifikationer och mer information om Galaxy S10, vänligen

besök http://www.samsungmobilepress.com, news.samsung.com/galaxy or
www.samsung.com/galaxy.

Produktspecifikation för Galaxy S10-serien

Skärm

*Skärmen är
mätt diagonalt
som fullständig
rektangel utan
hänsyn till
rundade hörn.

Galaxy S10e

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy S10 5G

5.8”, Full HD+
Flat Dynamic
AMOLED, 19:9
(522ppi)

6.1” Quad HD+
Curved
Dynamic
AMOLED, 19:9
(550ppi)
*Förinställd
upplösning är
Full HD+ och
kan ändras till
Quad HD+
(WQHD+) i
inställningarna.

6.4” Quad HD+
Curved
Dynamic
AMOLED, 19:9
(438ppi)
*Förinställd
upplösning är
Full HD+ och
kan ändras till
Quad HD+
(WQHD+) i
inställningarna.

6.7” Quad HD+
Curved
Dynamic
AMOLED, 19:9
(505ppi)
*Förinställd
upplösning är
Full HD+ och
kan ändras till
Quad HD+
(WQHD+) i
inställningarna.

Kamera

Bakre: Dual
Camera med
OIS
- Wide-angle:
12MP Dual
Pixel AF,
F1.5/F2.4, OIS
(77°)
- Ultra Wide:
16MP FF, F2.2
(123°)
- 0.5X optical
zoom, up to 8X
digital zoom
Front:
- Selfie: 10MP
Dual Pixel AF,
F1.9 (80°)

Bakre: Triple
Camera med
Dual OIS
- Telephoto:
12MP PDAF,
F2.4, OIS (45°)
- Wide-angle:
12MP Dual
Pixel AF,
F1.5/F2.4, OIS
(77°)
- Ultra Wide:
16MP FF, F2.2
(123°)
- 0.5X/2X
optical zoom,
up to 10X
digital zoom
Front:
- Selfie: 10MP
Dual Pixel AF,
F1.9 (80°)

Bakre: Triple
Camera med
Dual OIS
- Telephoto:
12MP PDAF,
F2.4, OIS (45°)
- Wide-angle:
12MP Dual
Pixel AF,
F1.5/F2.4, OIS
(77°)
- Ultra Wide:
16MP FF, F2.2
(123°)
- 0.5X/2X
optical zoom,
up to 10X
digital zoom
Front: Dual
Camera
- Selfie: 10MP
Dual Pixel AF,
F1.9 (80°)
- RGB Depth:
8MP FF, F2.2
(90°)

Bakre:
Quadruple
Camera med
Dual OIS Telephoto:
12MP PDAF,
F2.4, OIS (45°)
- Wide-angle:
12MP Dual
Pixel AF,
F1.5/F2.4, OIS
(77°)- Ultra
Wide: 16MP FF,
F2.2 (123°)
- 0.5X/2X
optical zoom,
up to 10X
digital zoom
- 3D Depth:
hQVGA
Front:
- Selfie: 10MP
Dual Pixel AF,
F1.9 (80°)
- 3D Depth:
hQVGA

Dimensioner/Vi 69.9 x 142.2 x
kt
7.9mm, 150g

70.4 x 149.9 x
7.8mm, 157g

74.1 x 157.6 x 77.1 x 162.6 x
7.8mm, 175g
7.94mm
(Ceramic: 198g) 198g

Processor

7nm 64-bit
Octa-core
processor (Max.
2.8 GHz + 2.4
GHz + 1.7
GHz) 8nm 64bit Octa-core
processor (Max.
2.7 GHz + 2.3
GHz + 1.9
GHz) *Kan
variera
beroende på
marknad och
mobiloperatör.

Minne/Lagring

8GB RAM
(LPDDR4X),
128GB
+ MicroSD slot
(upp till 512GB)

*Kan variera
beroende på
marknad och
mobiloperatör.
*Användarminn
et är mindre än
det totala
minnet i och
med lagring av
operativsystem
och mjukvara.
Det faktiska
användarminne
t kan variera
beroende på
operatör och
kan förändras
med
uppdateringar
av mjukvaran.

8GB RAM
(LPDDR4X),
128GB/512GB
+ MicroSD slot
(upp till 512GB)

8GB RAM
8GB + 256GB
(128/512GB
(Ej MicroSD)
version) 12GB
RAM (1TB
version)
(LPDDR4X),
128GB/512GB/
1TB +
MicroSD slot
(upp till 512GB)

SIM-kort

Dual(Hybrid):
1 SIM
ett Nano SIM
och ett Nano
SIM eller en
MicroSD slot
(upp till 512GB)
*MicroSD-kort
säljs separat.

Batteri [17]

3,100mAh
(typisk)

Fast Chargingkompatibel
med både
sladd och
trådlöst
Förbättrad
trådlös
laddningshasti
ghet med Fast
Wireless
Charging 2.0
Trådlös
batteridelning[
18]
*Laddning med
sladd
kompatibel
med QC2.0 och
AFC
*Trådlös
laddning
kompatibel
med WPC och
PMA
*Kan variera
beroende på
marknad och
mobiloperatör.

Super Fast
Chargingkompatibel
med sladd
med QC2.0,
AFC och PD3.0
Fast Chargingkompatibel
med trådlös,
förbättrad
trådlös
laddningshasti
ghet med Fast
Wireless
Charging 2.0
Trådlös
batteridelning

OS

Android 9.0
(Pie)

3,400mAh
(typisk)

4,100mAh
(typisk)

4,500mAh
(typisk)

Nätverk

Enhanced 4x4
MIMO, Upp
till 7CA, LAA,
LTE Cat.20
- 2.0Gbps
Nedladdning,
150Mbps
Uppladdning
*Kan variera
beroende på
marknad och
mobiloperatör.

Anslutningar

Wi-Fi 802.11
a/b/g/n/ac/ax
(2.4/5GHz),
VHT80 MUMIMO,
1024QAM 1.2Gbps
Nedladdning /
1.2Gbps
Uppladdning
*Kan variera
beroende på
marknad och
mobiloperatör.
Bluetooth® v
5.0, ANT+, USB
Type-C, NFC,
Location (GPS,
Galileo*,
Glonass,
BeiDou*)
*Täckning för
Galileo och
BeiDou kan
vara begränsad.

Enhanced 4x4
MIMO, Upp till
7CA, LAA, LTE
Cat.20 2.0Gbps
Nedladdning,
150Mbps
Uppladdning +
None
Standalone
(NSA), Sub6 /
mmWave (28G,
39G) *Kan
variera
beroende på
marknad och
operatör.

Betalning

NFC, MST
*Kan variera
beroende på
marknad och
mobiloperatör.

Sensorer

Accelerometer,
Barometer,
Capacitive
Fingerprint
Sensor, Gyro
Sensor,
Geomagnetic
Sensor, Hall
Sensor,Proximit
y Sensor, RGB
Light Sensor

Autentisering

Låsningstyper:
Swipe,
Pattern, PIN,
Password
Biometriska
låstyper:
Fingeravtryck,
Ansiktsigenkän
ning

Accelerometer,
Barometer,
Ultrasonic
Fingerprint
Sensor, Gyro
Sensor,
Geomagnetic
Sensor, Hall
Sensor, Heart
Rate Sensor,
Proximity
Sensor, RGB
Light Sensor

Audio

Stereohögtalare och
hörlurar
kalibrerade av
AKG Surround
sound med
Dolby Atmos
(Dolby Digital,
Dolby Digital
Plus
included)Audio
Playback
Format:
MP3, M4A,
3GA, AAC, OGG,
OGA, WAV,
WMA, AMR,
AWB, FLAC,
MID, MIDI,
XMF, MXMF,
IMY, RTTTL,
RTX, OTA, DSF,
DFF, APE

Video

MP4, M4V, 3GP,
3G2, WMV, ASF,
AVI, FLV,
MKV, WEBM

*Alla funktioner, tjänster, specifikationer och annan produktinformation som ges i
detta dokument inklusive, men inte begränsat till, produktfördelar, design, priser,
komponenter, prestanda, tillgänglighet och möjligheter med produkterna kan
komma att ändras utan notis.
[1] Enligt DisplayMate så toppar luminans upp till 1200 nits.
[2] Skärmarna för Galaxy S10e, S10, och S10+ har blivit tilldelade certifikat
för 100% Mobile Color Volume med en contrast-ratio på 2,000,000:1 av VDE
Germany.
[3] Enligt DisplayMate, 0.4 JNCD färg-säkerhet på DCI-P3 färgskala

[4] TÜV Rheinland, ett globalt erkänt institut, tilldelade skärmarna för Galaxy
S10, S10+ och S10e certifikatet Eye Comfort Certification baserat på
förmågan att drastiskt reducera den skadliga effekten av blått ljus.
Certifikatet kan hittas www.tuv.com med ID 1419064785.
[5] Tillgänglig för Galaxy S10 and S10+. Galaxy S10e har en
fingeravtrycksläsare lokaliserad på power-knappen.
[6] HDR10+ inspelningskvalitet kan variera beroende på plattform för delning
och miljö. Färg i HDR10+ är bara tillgängligt på enheter och plattformar som
stöder det.
[7] Om användare laddar två enheter samtidigt så kan Fast Wireless Charging
2.0 inte vara tillgängligt för Galaxy S10e, S10, and S10+.
[8] Bixby Routines för bilrutiner endast tillgänglig i bilar med Bluetoothfunktion.
[9]Vattentålig upp till 1.5 meter vattendjup upp till 30 minuter. Skölj av och torka
efter enhet blivit blöt. Användning vid strand eller pool ej rekommenderat.
[10] Upp till 512GB utökad lagring med microSD-kort för 1.5TB maximal
lagringskapacitet, endast tillgängligt på Galaxy S10+.
[11] MicroSD-kort säljs separat. Tillgänglighet kan variera beroende på land
och tillverkare.
[12] Snabbare än tidigare WiFi-protokoll. WiFi 6 stöd kan variera beroende på
vilket land eller region som användaren lever i.
[13] Faktiskt hastighet kan variera beroende på land, operatör och
användarmiljö.
[14] Kan variera beroende på land och operatör.
[15] Tillgänglighet för modell och färg kan variera beroende på land och
operatör.

[16] Ceramic-versionen endast tillgänglig i modellerna 8GB/512GB och
12GB/1TB av Galaxy S10+.
[17] Typiskt värde testat i en tredjeparts labbmiljö. Uppskattad (minimum)
kapacitet är mindre. Faktisk batteritid kan variera beroende på nätverksmiljö,
användningsmönster, och andra faktorer. För mer information vänligen besök
www.samsung.com.
[18] Trådlös PowerShare begränsat till Samsung och andra smartphonevarumärken med WPC Qj trådlös laddning, så som Galaxy S9, S9+, S8, S8+, S8
Active, S7, S7 edge, S7 Active, S6, S6 edge, S6 Active, S6 edge+, Note9,
Note8, Note FE, Note5, och Samsung wearables som Galaxy Watch Active,
Gear Sport, Gear S3, Galaxy Watch (46/42mm), och Galaxy Buds. Fungerar
möjligen inte med visa tillbehör, covers eller andra varumärkens enheter. Kan
påverka täckning och datatjänster, beroende på nätverksmiljö.

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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