Pressmeddelande den 10 februari 2012

30 minusgrader stoppar inte Samsung Galaxy S II:

Samsungs smarta mobiltelefoner bäst i köldtest
När det finska forskningscentret VTT testade hur smarta
mobiler klarar tillverkarnas löften om köldtålighet var det
Samsung som tog hem spelet. Galaxy S II var den enda
telefonen av de 15 testade modellerna som fortfarande
fungerade upp till minus 35 grader. Den tåliga smarta mobilen
Galaxy Xcover testades också och nådde samma nivå.
Forskningscentet VTT har testet 15 av de bäst säljande mobiltelefonerna i Finland i
sitt ”väderrum”, ett forskningslaboratorium där temperaturen kan regleras med
exakthet, till extrema nivåer. Ytterligare tre telefoner deltog i jämförelsen utom
tävlan, däribland Samsungs tåliga smarta mobil, den IP67-certifierade Galaxy
Xcover.
Testet inleddes på noll grader och sedan sänktes fem grader i taget, tills alla telefoner i testet slutat fungera,
en efter en. Sammanlagt deltog fem Samsungtelefoner i testet, samtliga hängde med tills temperaturen nått
minus 20 grader.
Mest köldtålig av alla de 15 testade modellerna var Samsung Galaxy S II som klarade sig ända fram till
minus 35 grader, en temperatur som få människor frivilligt utsätter sig för. Galaxy S II var också den enda
telefon som fungerade som vanligt vid minus 30 grader. Även om Galaxy Xcover inte var med bland de 15
officiella modellerna i testet presterade den lika bra som Galaxy S II.
Bland 18 telefoner fungerade alltså alla Samsungs deltagare som utlovat. Samsung garanterar att företagets
telefoner fungerar i temperaturer mellan 38 plusgrader och 20 minusgrader, vilket alltså nu bevisats av VTTs
test i verkliga förhållanden.
Testet är publicerat i finska tidskriftet MikroPC men kan även läsas här (engelska):
http://www.pcworld.com/article/249134/subzero_weather_can_your_smartphone_stand_the_cold.html
Länk till forskningscentret: http://www.vtt.fi/
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anställda i 68 länder inom nio oberoende affärsområden. Den konsoliderade försäljningen uppgick under 2010 till 135,8 miljarder
dollar. Samsung Electronics Nordic AB omsatte under 2010 9,6 miljarder kronor. Sedan 1992 har företaget vuxit snabbt, har i dag
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