Budapest, 2017. március 29.

Sajtóközlemény
Bemutatkozott a Vodafone-nál előrendelhető Samsung Galaxy S8 és S8+
A szerda esti New York-i világpremierrel egy időben a Vodafone Westend márkaüzletében
mutatkoztak be Magyarországon az új Samsung Galaxy S8 és Galaxy S8+ modellek. Az április 28tól megvásárolható készülékek a Vodafone weboldalán mostantól előrendelhetőek, április
közepétől pedig megtekinthetőek a kijelölt márkaüzletekben.
A Samsung Galaxy S8 a korlátlan Red Medium EU+ XM tarifával 1 forintért, a Galaxy S8+ pedig 9 990
forintért vásárolható meg. Természetesen az új Samsung telefonok vásárlói is élvezhetik a Red
előfizetőknek új telefon vételekor kínált, 12 hónapra adott havi 2 000 Ft-os havidíjkedvezményt, ami
összevonható a Family/You ajánlattal is.
A Galaxy újdonságokhoz jár egy Clear tok, képernyővédő fólia, egy 5.2Ah külső akkumulátor és egy USB
Type-C adapter.
Az okostelefonok legújabb generációját képviselő Samsung újdonságok egyik sajátossága a lekerekített
és keret nélküli kijelző, az Infinity Display. A 18.5:9 képarányú kijelzővel a Galaxy S8 – a
teljes téglalap átlójaként, a sarkok lekerekítésének figyelembevétele nélkül – 5,8 inches, míg a nagyobb
Galaxy S8+ képernyője 6,2 inches. A QuadHD+ sAMOLED kijelző szinte lecsordul a készülék oldalain, és
egy teljesen sima, folytonos felületet biztosít. Az Infinity Display egy hatalmas felbontású, tiszta,
érintetlen, keret nélküli üveg, amely kitölti a telefon teljes előlapját és tökéletesen illeszkedik a prémium
fém és üveg készülékházhoz.
A Galaxy S8 és S8+ a világ első 10 nm processzorával felszerelt készüléke, amelynek lelke a 8 magos
Samsung (Samsung Exynos 9 Series - 4 x 2.3 GHz + 4 x 1.7 GHz) processzor, amely a korábbiaknál 10
százalékkal gyorsabb általános és 20 százalékkal gyorsabb grafikus teljesítménnyel rendelkezik,
miközben az energiafogyasztása 20 százalékkal kisebb. A telefonok energiaellátásról a 3000 és 3500
mAh kapacitású akkumulátor gondoskodik, amely képes a vezetékes- és vezeték nélküli gyorstöltésre is.

Az IP68-os por- és vízállóságú telefonok alaptartozéka az AKG által hangolt prémium fülhallgató. A
prémium hangzásról a 32bites DAC, UHQ Auido kodek 32bit és DSD (Direct Stream Digital) támogatás
gondoskodik. A közös zenehallgatás érdekében a Galaxy S8 és S8+ képes 2 bluetooth headset egyidejű
támogatására is. A képek, adatok, zenék, alkalmazások tárolására a telefonok 64GB-s (microSD kártyával
256 GB-ig bővíthető) belső memóriája áll rendelkezésre.
A Samsung Galaxy S8 és S8+ 12MP-es dual pixel hátlapi és 8MP-es előlapi kamerájával minden
napszakban, minden körülmények között kiváló fotókat lehet készíteni. A hátlapi kamera optikai
képstabilizátorral, villámgyors autófókusszal rendelkezik. Az F1.7-es fényrekesznek és a nagy (1/2.55”)
méretű szenzornak köszönhetően sötétben is kristálytiszta képek készítésére képes, és alkalmas a FullHD
felbontású 4K-s videók rögzítésére is. A 8 Megapixeles előlapi kamera intelligens arcfelismerő
autófókusszal és F1.7 fényrekesszel lett felszerelve, így akár sötétben is tökéletes és éles szelfik
készíthetőek vele.
A telefon és a felhasználó biztonságáról a Galaxy S8 és S8+ írisz-szkennere gondoskodik. Mivel az írisz
mintázata egyedi és lemásolhatatlan, az írisz-szkenner segítségével a telefonok csak a tulajdonos szemei
előtt nyílnak meg, megvédve ezzel a kíváncsi szemektől az adatokat, információkat. A telefonok emellett
rendelkeznek természetesen ujjlenyomat olvasóval, valamint képesek a képernyő arcfelismeréses
feloldására is. Az adatok biztonságos tárolását mindkét telefonon egy úgynevezett biztonságos mappa
szolgálja, amelyet szintén ujjlenyomat, vagy írisz védelem tesz tökéletesen biztonságossá.
A Galaxy S8 és S8+ készülékekről letölthető képek: itt.
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A Vodafone-ról
A Vodafone a világ egyik vezető mobilkommunikációs szolgáltatójaként öt kontinens 26 országában van jelen, és
további 49 partnerhálózattal rendelkezik, több mint 470 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.
A Samsung Electronics
A Samsung Electronics innovatív ötleteivel és technológiáival inspirálja a világot és formálja a jövőt. A vállalat
újraalkotja a televíziók, az okostelefonok, a viselhető okoseszközök, a tabletek, a kamerák, a digitális készülékek, az
orvosi eszközök, a hálózati rendszerek, a félvezetők, valamint a LED megoldások ezfogalmát. A legfrissebb
információk a Samsung Newsroomban, a news.samsung.com weboldalon érhetők el.
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