Samsung presenterar den tåliga men stilrena XCover 4
Stockholm – 8 mars, 2017 – Nu presenterar Samsung den senaste modellen i den tåliga Galaxy XCoverserien, XCover 4. XCover 4 kombinerar en större HD-display, reducerade skärmkanter, utökat minne och en
design som liknar övriga modeller i Galaxy-serien.
– För Samsung är det viktigt att alltid kunna erbjuda våra kunder produkter som ligger i framkant och som
svara upp emot deras behov, utmaningar och önskemål. XCover 4 är ett perfekt exempel på hur vi arbetar
för att skapa just meningsfull innovation. Det här är en mobil som är utvecklad för att tåla de mest extrema
miljöerna, samtidigt som den har alla de smarta funktioner man kan förvänta sig av sin telefon, säger
Andreas Bergqvist, nordisk produktchef för telecom på Samsung.
Galaxy XCover 4 erbjuder en stilren och slimmad design med förbättrat grepp och förminskade skärmkanter,
med inspiration hämtad från den tidigare XCover-serien. Den tåliga designen kombinerat med den nya Glove
Mode-funktionen gör telefonen enkel att hålla i och använda. Utöver detta kan den fysiska knappen på sidan
av mobilen anpassas för olika funktioner för att optimera användningen efter olika behov eller arbetsuppgifter,
exempelvis direkt tillgång till specifika appar så som LED-ficklampa eller kamera.
En viktig grundpelare i de senaste mobilerna i Galaxy-serien är IP68-certifieringen som nu också
implementerats på XCover 4. En funktion som gör att telefonen är damm- och vattentålig, vilket innebär att
den klarar att vara under vatten i 30 minuter på 1,5 meters djup. De avancerade högupplösta kamerorna har
13 megapixel i bakre och 5 megapixel i främre kameran. XCover4 har ett utbytbart batteri med lång batteritid
och utökade lagringsmöjligheter på 16 GB, med plats för microSD-minne och ett internt arbetsminne på 2
GB. Något som gör telefonen mer kraftfull och bättre anpassad för både privat och professionell användning.
Samsung Knox 2.7. är inbyggt i XCover 4 och ger en högre säkerhetsgrad direkt från att den plockas ur
kartongen och startas. Detta i kombination med Android 7.0 Nougat OS och den tåliga designen ökar
effektiviteten, prestandan och användarvänligheten och gör XCover 4 till en perfekt telefon för alla
arbetsmiljöer.
Fakta Galaxy XCover 4 (2017): Samsung Galaxy XCover 4 är utrustad med 1.4 GHz Quad-core-processor
med 2,0 GB RAM-minne, 16GB lagringsminne samt rum för upp till 256 GB med microSD. Har en 5.0’’ HD
TFT-skärm. Batteri på 2,800 mAh (utbytbart). 145.9 x 73.1 x 9.7mm. Kamera baksida: 13MP AF (F1.9),
kamera front: 5MP FF (F2.2), Operativsystem Android Nougat. Wi-Fi: a/b/g/n/ (2.4/5GHz), Wifi Direct, NFC
(UICC), MicroUSB, USB 2.0, 3,5mm hörlursuttag, Bluetooth v4.2, GPS + Glonass. Sensorer: Accelerometer,
Proximity, Geomagnetic, RGB Light. IP68 certifiering.
Samsung Galaxy XCover 4 kommer finnas i butik från den 12 april till ett rekommenderat pris på 2 790 SEK.
För mer produktinformation besök vänligen http://www.samsungmobilepress.com
Presskontakt

Hanna Brenner, Press Officer på Samsung

+46 70 666 53 95

h.brenner@samsung.com

Testprodukter
PR-byrån Wenderfalck / +46 739 06 22 72 / samsung@wenderfalck.com
Om Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd. inspirerar världen och formar framtiden med innovativa idéer och teknologier.
Samsung omdefinierar världen för tv, smartphones, wearables, tablets, kameror, vitvaror, professionella
skärmar, medicinsk utrustning, nätverkssystem, halvledare samt LED-lösningar. För att upptäcka mer besök
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