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Budapest, 2012. november 23.

Új Samsung csúcsmobilok a Vodafone-nál

Az okostelefonok piacán rendkívül népszerű Samsung két kiváló újdonsággal örvendezteti
meg a Vodafone ügyfeleit. A Galaxy termékcsalád legújabb csúcskészülékei a Galaxy
Note II, és a Galaxy S III Mini november közepétől már elérhető a Vodafone 135
üzletében. A NFC fizetésre is alkalmas készülékek a lenyűgöző dizájn mellett hardver és
szoftver tekintetben is az okostelefon-piac élén járnak.
A hatalmas sikert aratott Samsung Galaxy Note sorozat legújabb készüléke a Galaxy
Note II életre kelti a gondolatokat, új lendületet ad a munkának és a kreativitásnak. Az
5,5 hüvelykes Super AMOLED kijelző 1280x720 pixel felbontással bír, amelynek a Gorilla
Glass 2 maximális védelmet biztosít. A Note II teljesítményéről négymagos, 1,6 GHz-es
Cortex A9 processzor gondoskodik, belső tárhelye pedig a 2 GB RAM mellett 64 GB-ig
bővíthető. A készülék a legújabb Android 4.1 Jelly Bean operációs rendszerrel és egy
hatalmas -3100mAH teljesítményű- akkumulátorral hosszú időn keresztül biztosít
gondtalan internetezést a Vodafone villámgyors hálózatán.
Az okostelefon és táblagép ötvözetéből született Note termékcsalád legújabb darabjának
egyénisége a profi hardveren és szoftveren túl részben a továbbfejlesztett S-Pen-ben és
a számtalan innovatív alkalmazásban, szolgáltatásban rejlik, amelyek segítségével bárki
szabadon engedheti fantáziáját és kreativitását. A finom vonalak rajzolására is alkalmas
„toll” segítségével a készülék még a kézírást is felismeri.
A nemrégiben a Vodafone polcaira kerülő Galaxy S III Mini a már több mint 20 millió
példányban gazdára talált Galaxy S III kisebb változata. A készüléket kétmagos, 1 GHzes Cortex-A9 processzorral, 1 GB RAM-mal és 16 GB-ig bővíthető memóriával látták el. A
szintén Android 4.1 Jelly Bean operációs rendszerrel forgalomba kerülő telefon 4
hüvelykes Super AMOLED, 480x800 pixel felbontású kijelzővel rendelkezik, a hosszú
üzemidőről pedig egy 1500 mAH-ás akkumulátor gondoskodik.
A Samsung Galaxy Note II 8 megapixeles, míg a Galaxy S III Mini 5 megapixeles
kamerával kerül a boltokba, a Note II szürke, a Galaxy S III Mini pedig fehér színben lesz
elérhető.
A Samsung Galaxy Note II RED Super tarifával 12 990 forintos kezdőrészlettel elérhető a
Vodafone üzleteiben, a Galaxy S III Mini ugyanezen tarifával 1 forintért vásárolható meg.
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