Fånga mer av världen med Samsung Galaxy A7
Fota din omgivning som du ser den med nya Galaxy A7 – med kraftfull trippelkamera
Stockholm, 20 september 2018 – Idag presenterar Samsung sin Galaxy A7, den senaste produkten i
Galaxy A-serien. Med en kraftfull trippelkamera, snygg design och flera nya funktioner för att förenkla
användarens vardag är Galaxy A7 den ultimata telefonen oavsett livsstil.
– A-serien är resultatet av vårt arbete att bidra med meningsfull innovation till alla våra kunder, oavsett vem
eller vart i världen de är. Det är spännande att introducera nya funktioner genom Galaxy A7, som är en
praktisk men kraftfull telefon utvecklad att både underlätta men även sätta guldkant på användarens vardag,
säger Andreas Bergqvist, produktchef för telekom på Samsung i Norden.
Fota och dela upplevelser med Galaxy A7 och den kraftfulla trippelkameran:
•
•
•
•

Missa aldrig ett ögonblick med 8MP 120° vidvinkelobjektiv. Med samma betraktningsvinklar som
det mänskliga ögat fångar Galaxy A7 världen precis som användaren ser den – för obegränsade
vidvinkel-foton.
Med 24MP-lins och 5MP djuplins, kan Live Focus-funktionen styra skärpedjupet. På så sätt kan
användare justera bokeh-effekten och skapa fantastiska bilder.
Få till klara foton i både ljusa och mörka förhållanden. 24MP-linsen släpper automatiskt in mer ljus
genom att slå ihop fyra pixlar till en, vid svagt ljus.
Galaxy A7 får fram det bästa i bilden med Samsungs intelligenta Scene Optimizer. Den
kategoriserar ditt motiv och justerar färg, kontrast och ljusstyrka för att direkt optimera bildkvaliteten1.

Ta ljusa och skarpa selfies när som helst på dygnet utan att behöva leta efter det ideala ljuset, med Galaxy
A7s 24MP frontkamera och justerbara LED-blixt. Funktionen Selfie Focus låter användaren ta selfies med
bokeh-effekt, och man kan efterlikna professionell studiobelysning med Pro Lighting Mode. Användare kan
också lägga till ett personligt uttryck med AR-emojis och snygga filter.
Med Samsungs signaturskärm Infinity Display låter Galaxy A7 med sin 6-tums Super AMOLED användaren
uppleva och dela världen som personen ser den. Galaxy A7 stödjer också Dolby Atmos2 ljudteknik, vilket
väcker underhållningen till liv genom ljud med surround-effekt. Galaxy A7 kompromissar inte heller när det
kommer till stil. Den kommer i Galaxy-familjens uppskattade glasdesign, fingeravtrycksläsare på sidan för
större bekvämlighet och sömlösa kurvade kanter för att ligga bekvämt i handen. Telefonen finns i tre färger
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19 tillgängliga kategorier: Mat, Porträtt, Blommor, Inomhus, Djur, Landskap, Grönska, Träd, Himmel, Berg, Strand, Soluppgång Solnedgång,
Strand Gatuscen, Nattscen, Vattenfall, Snö, Fåglar, Text
2
Dolby Atmos sound stöds endast med hörlurar

som passar till din personliga stil - blått, svart och guld. I sin ambition att göra livet enklare kommer Galaxy
A7 med Bixby3 och Samsung Health.
Galaxy A7 kommer finnas tillgänglig i butik från och med 19 oktober med ett rekommenderat pris på 3 890
SEK.
Den 11 oktober, 2018, välkomnar Samsung ytterligare en medlem till Galaxy-familjen. För att fira lanseringen
av den kommande medlemmen bjuder företaget in till ett Samsung A Galaxy-event den 11 oktober 2018
klockan 11.00 svensk tid.
För mer information om Galaxy A7, besök https://www.samsung.com/se/

Galaxy A7 produktspecifikation:
Galaxy A7
Display

Kamera

Storlek
AP
Minne
Batteri
OS
Nätverk
Uppkoppling
Sensor
Ljud
Video

6.0” FHD+ (1080x2220) Super AMOLED
*Skärmen mäts diagonalt som en full rektangel utan att räkna med de rundade
hörnen
Baksida: Trippelkamera
- 24MP AF (F1.7)
- Ultra Wide: 8MP (F2.4), 120°
- Depth: 5MP(F2.2)
Fram: 24MP FF (F2.0)
159.8 x 76.8 x 7.5 mm, 168g
Octa Core 2.2GHz
*Kan variera per marknad och operatör
4GB RAM, 64 internt minne + MicroSD-plats (Upp till 512GB)
*Kan variera per marknad och operatör
3,300mAh
Android 8.0
LTE Cat.6, 2CA
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80, Bluetooth® v 5.0 (LE up to 2Mbps),
ANT+, USB Type-B, NFC, Location (GPS, Glonass, BeiDou**)
* Kan variera per marknad
**BeiDou täckning kan vara begränsad
Accelerometer, fingeravtrycksläsare, gyro-sensor, Geomagnetisk sensor, Hall
Sensor, Proximity Sensor, RGB Light Sensor
MP3, M4A, 3GA, AAC, OGG, OGA, WAV, WMA, AMR, AWB, FLAC, MID, MIDI,
XMF, MXMF, IMY, RTTTL, RTX, OTA
MP4, M4V, 3GP, 3G2, WMV, ASF, AVI, FLV, MKV, WEBM
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Bixby voice är inte tillgänglig på Galaxy A7. Tillgång till Bixby varierar beroende på vilken marknad.

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.

