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Samsung utökar Galaxy A-serien med
nytillskottet Galaxy A21s
Galaxy A21s adderar en ny design till A-serien, utrustad med Inifinity-O-skärm
och fyra kameror.
Stockholm, 15 maj 2020 – Samsung presenterar idag en ny smartphone inom
Galaxy A-serien. Med Galaxy A21s tillkommer förbättrade, innovativa
funktioner till den populära Galaxy A-serien. A21s är utrustad med Infinity-Oskärm, fyra bakre kameror samt ett kraftfullt batteri. Därmed erbjuder den
fantastisk innovation till ett bra pris.
– Med Galaxy A21s erbjuder Samsung premiumfunktioner till ett överkomligt
pris. Genom att stärka vår Galaxy A-serie ytterligare ser vi till att vi kan

erbjuda den bästa mobilupplevelsen oavsett budget, säger Oskar Smedstad,
produktchef Telekom på Samsung i Norden.
Upplev hela skärmen
Galaxy A21s är utrustad med Samsungs signaturdisplay, Infinity-O, med en
vacker 6,5-tums skärm i HD+, som skapar en visuell upplevelse utöver det
vanliga. Vare sig du använder din smartphone för att spela spel eller för att
titta på videor, ger bildskärmsförhållandet i 20:9 tillsammans med Dolby
Atmos-ljudet i Galaxy A21s en starkare upplevelse.
Med A21s utvecklar Samsung den spännande designen som präglar Galaxy Aserien, där nytillskottet kommer i flera livliga färger med en unik hologramoch 3D-glanseffekt. Den eleganta designen bidrar till en proportionerlig
smartphone som passar för användning med en hand, detta tack vare den
slimmade ramen tillsammans med rundade hörn.
Galaxy A21s utmanar gränserna för vad en mobilkamera kan prestera
Galaxy A21s kommer med en kraftfull kamera med fyra linser med smarta och
innovativa fotofunktioner som gör det enkelt att fånga bilder och videor som
håller professionell nivå. Huvudkameran på 48MP, tillsammans med en 8MP
ultravidvinkelkamera, låter dig fånga stora landskapsbilder. Med hjälp av en
2MP makrokamera kan du ta bilder på nära håll och spela in och fånga
detaljer som annars hade gått förlorade. Djupkameran på 2MP möjliggör för
Live Focus-funktionen, som gör att användaren på ett smidigt sätt kan
fokusera på det som är viktigt genom en professionell bakgrundseffekt på
bilder av människor, djur eller mat. För att ytterligare anpassa bilderna kan
användaren nyttja en mängd olika stämplar, filter och dekaler som bygger på
ansiktsigenkänning.
Kraftfull och lättillgänglig prestanda
Galaxy A21s erbjuder ett långvarigt batteri på 5 000 mAh med 15W
snabbladdning, så att användaren få ut största möjliga användning av sin
mobiltelefon. A21s är utrustad med 32 GB intern lagring och möjlighet att
addera extern lagring på upp till 512 GB för att användaren aldrig ska behöva
oroa sig för att spara sina favoritminnen. För extra bekvämlighet och komfort
möjliggör även One UI Core-gränssnittet enhandsnavigering och mörkt läge.
För att göra den dagliga användningen smidigare är A21s utrustad med
ansiktsigenkänning och en fingeravtryckssensor. Användaren behöver bara
lägga till det ansikte som telefonen ska känna igen för att sedan hålla upp

telefonen mot ansiktet för att låsa upp den direkt, vilket också säkerställer att
personuppgifter aldrig hamnar i fel händer.
Samsung Galaxy A21s kommer finnas tillgänglig för beställning från och med
mitten av juni i färgerna svart, vit och blå, med ett rekommenderat pris på 2
490 SEK.
För mer information om Galaxy A21s, besök:
www.samsung.com/se/smartphones/galaxy-a/,
www.samsungmobilepress.com eller news.samsung.com/galaxy

Tekniska specifikationer Galaxy A21s

Galaxy A21s
[1]

Display

6.5” HD+ TFTInfinity-O Display (720x1600)

Kamera

[Bakre]Huvud: 48MP, F2.0Ultravidvinkel: 8MP, F2.2Djup: 2MP,
F2.4
Makro: 2MP, F2.4
[Front]
13MP, F2.2

Dimensioner

75.3 x 163.7 x 8.9mm

Processor

Octa Core (Quad 2.0GHz + Quad 2.0GHz)

Minne och lagring

3 GB RAM32 GB Intern lagringMicro SD plats (upp till 512GB)

Batteri

[2]

5000mAh (Typisk)15W Snabbladdning

Biometrisk
autentisering

Bakre fingeravtryckssensorAnsiktsigenkänning

Färger

Svart
Vit
Blå

[1]Mätt diagonalt som hel rektangel med rundande hörn inräknade. Faktiskt
synligt skärmområde är mindre på grund av rundade hörn och kamerahål.

[2]Typiskt värde testat i tredjeparts laboratoriemiljö. Typiskt värde är det
uppskattade värdet utefter skillnader i batterikapacitet bland de testade
batterier i IEC 61960 standard. Faktisk batteritid kan variera beroende på
nätverksmiljö, användningsmönster och andra faktorer.

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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