
 

 
 

Budapest, 2016. február 21.  

 

Vasárnap éjféltől megrendelhető a Samsung Galaxy S7 és S7 edge a Vodafone-nál 

 

A Vodafone webshopjában már vasárnap éjfélkor indul a vadonatúj Samsung Galaxy S7 és Galaxy 

S7 edge előrendelése, jelentette be a Vodafone Magyarország. 

 

A két régóta várt modellt a Samsung Barcelonában mutatta be. 

 

A Samsung Galaxy S7 (32GB) Red Medium EU X csomaggal, 24 hónapos szerződéssel 4 990Ft-ért, 

a Samsung Galaxy S7 edge (32GB) pedig, szintén Red Medium EU X csomaggal, 24 havi 

szerződéssel 34 990Ft-ért vásárolható meg. 

  

Minden ügyfél, aki március 10. éjfélig előrendeli az új csúcskészülékek egyikét az Online 

Shopban, egy Samsung Gear VR (virtual reality) szemüveget is kap. A telefonokat a 

www.vodafone.hu/S7 oldalon lehet előrendelni: a Galaxy S7 fekete, a Galaxy S7 edge pedig arany 

színben érhető el.   

 

A Galaxy S7 és S7 edge belső memóriája 32 GB, ami microSD kártyával akár további 200 GB-tal is 

bővíthető. Mindkét telefon nagy kapacitású akkumulátorral rendelkezik, amely gyorsan 

feltölthető és támogatja a beépített vezeték nélküli töltést is. A Galaxy S7 akkumulátora 3 000 

mAh-s, a Galaxy S7 edge-é pedig 3 600 mAh-s. 

 

A víz és porálló telefonok egyaránt Dual Pixel kamerával rendelkeznek. A Dual Pixel 12 MP egy 

olyan élvonalbeli kettős fotodióda technológia, amelyet professzionális fényképezőgépekben 

használnak, és amelyet a Samsung most a Galaxy S7 és S7 edge az okostelefonok között 

elsőként vesz át. Ez a megoldás élesebb és tisztább képeket, illetve gyors autofókuszt tesz 

lehetővé.  

 

A telefonok Android 6.0 (Mashmellow) operációs rendszerrel érkeznek. Az elől, hátul 

üvegborítású Galaxy S7 kijelzője 5,1” QHD Super AMOLED, míg mindkét oldalán hajlított 

megjelenítővel rendelkező edge 5,5” QHD Super AMOLED-del lép a piacra. 

 

A telefonok a számos kiemelkedő tulajdonság mellett a játékokat kedvelőknek is kedveznek, 

hiszen az következő generációs API (alkalmazásprogramozási felület) kiemelkedő játékélményt 

kínál a mobiljátékok barátainak. 

 

http://www.vodafone.hu/S7


 

A legújabb Samsung okostelefonok a kiskereskedelmi forgalomban március 11-én, pénteken 

jelennek majd meg.   

 

További részletek  a www.vodafone.hu/S7 oldalon. 

 

További információ: 

 
 
A Vodafone-ról 

 

A Vodafone a világ egyik vezető mobilkommunikációs szolgáltatójaként öt kontinens 26 országában van jelen, és 

további 57 partnerhálózattal rendelkezik, több mint 461 millió ügyfélnek szolgáltat szerte a világon. A Vodafone 

teljes körű mobil telekommunikációs szolgáltatásokat nyújt, beleértve a hang- és adatkommunikációt. 

A Vodafone Magyarország Zrt. 1999. november 30-án kezdte meg magyarországi működését. A Vodafone 

Magyarország integrált technológiai szolgáltató, amelynek portfóliójában a mobilkommunikációs, mobilinternetes 

és szélessávú adatszolgáltatások egyéni és üzleti felhasználók számára egyaránt megtalálhatók. 

 
 

http://www.vodafone.hu/S7

