Samsung Galaxy A9 först med fyra bakre kameror
Fånga och dela alla ögonblick oavsett motiv och ljusförutsättningar
Stockholm, 11 oktober 2018 – Idag presenterar Samsung nya Galaxy A9, det senaste tillskottet i Afamiljen. Galaxy A9 är utvecklad för de som lever för att utforska, fånga och dela äventyr så som de själva
upplever dem. Galaxy A9 är världens första smartphone med fyra bakre kameror, full med funktioner som
hjälper användaren få ut det mesta av ditt motiv. Vare sig det handlar om att ta en selfie eller få till den
perfekta panorama-bilden så är Galaxy A9 en partner för alla tillfällen.
– Som ledande inom mobila innovationer så ser vi en ökad efterfrågan av meningsfull innovation gällande
snabb och visuell kommunikation. Vi vill ge fler av våra konsumenter tillgång till nästa generations teknologi,
och vi är glada över att presentera det genom kameran i Galaxy A9, säger Fredrik Pantzar, Head of Product
Management på Samsung i Norden.
Quad Camera – de innovativa bakre kamerorna
Galaxy A9 gör det möjligt för användaren att på ett enklare sätt än någonsin tidigare ta mer dynamiska och
vackra bilder. Med de fyra linserna finns funktioner för alla tillfällen.
• Kom närmre utan att kompromissa med kvalitet. 2x optisk zoom för detaljerade närbilder – även på
längre håll.
• Fånga mer av världen med ultra vidvinkelobjektiv och ta proffsiga bilder med hjälp av mjukvaran
Scene Optimizer. Genom AI kan kameran känna igen och ställa in bildinställningar beroende av vad
som finns i bilden.
• Uttryck din kreativitet genom djuplinsen, som ger mer frihet att manuellt ställa in skärpedjup och
fokus.
• Ta klara och ljusa foton i både ljusa och mörka miljöer med en 24MP huvudlins, för perfekta bilder
både morgon och kväll.
Kraftfulla nya funktioner för hela dagen
Batteriet på 3,800mAh ger lång batteritid för användning utan begränsningar. Det gäller även
lagringsutrymmet där användare nu kan spara mer, med 128GB intern lagring och upp till 512GB med
MicroSD. Galaxy A9 kommer även med Bixby, Samsung Pay och Samsung Health - funktioner utvecklade
för att göra vardagen lättare. Med Samsung App Pair kan användare multitaska och köra två appar
samtidigt.
Design i första klass
Galaxy A9 bygger vidare på den på den stilrena designen från Samsung och kommer i två unika färger;
Caviar Black och Lemonade Blue. Galaxy A9 har en ergonomisk design med kurvad baksida i 3D-glas.
Galaxy A9 kommer att säljas av Elgiganten samt Samsungs hemsida på den svenska marknaden och släpps
senare i november, med ett rekommenderat pris på 6 490 SEK.

För mer information om Galaxy A9, besök https://www.samsung.com/se/

Galaxy A9 produktspecifikation:
Galaxy A9
Display

Kamera

Storlek
AP
Minne
Batteri
OS
Nätverk
Uppkoppling
Betalning
Sensorer
Ljud
Video

6.3” Full HD+ (1080x2220) Super AMOLED
*Skärmen mäts diagonalt som en full rektangel utan att räkna med de rundade
hörnen
Baksida: Fyra kameror
- 24MP AF (F1.7)
- Telephoto: 2X optisk zoom, 10MP AF (F2.4)
- Ultra Wide: 120°, 8MP (F2.4)
- Depth: 5MP (F2.2)
Fram: 24MP FF (F2.0)
162.5 x 77 x 7.8 mm, 183g
Octa Core (2.2GHz Quad + 1.8GHz Quad)
6GB RAM, 128GB internt minne + MicroSD-plats (upp till 512GB)
*Kan variera per marknad och operatör
3,800 mAh
Android 8.0 (Oreo)
LTE Cat.9, 3CA
Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (2.4/5GHz), VHT80, Bluetooth® v 5.0 (LE up to 2Mbps),
ANT+, USB Type-C, NFC, Location (GPS, Galileo, Glonass, BeiDou**)
*Galileo- och BeiDou-täckning kan vara begränsad
Samsung Pay (NFC)
Accelerometer, fingeravtrycksläsare, Gyro, Geomagnetisk, Hall, Proximity, RGB
Light
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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