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Galaxy S20-serien kan nu købes –
Samsungs bedste mobilkamera
nogensinde
I dag er der salgsstart for Samsungs telefoner Galaxy S20, S20+ og S20 Ultra. Den
nye Galaxy S20-serie er udstyret med Samsungs bedste kamera nogensinde og er
de første telefoner på det danske marked, som er klar til 5G.
København, d. 13. marts 2020 – Det nyeste skud på stammen i Galaxyfamilien, nemlig S20-serien, kan fra og med i dag købes i butikkerne. De nye
telefoner S20, S20+ og S20 Ultra har et opgraderet kamera, som giver op til
100x zoom og 108 megapixel, så det kan tage krystalklare billeder i alle
lysforhold. Kameraet anvender AI-teknologi for at gøre det enklere end

nogensinde at fange det perfekte øjeblik. Derudover kommer S20-serien
blandt andet med Samsungs hurtigste og kraftigste processorer indtil nu, et
større batteri og 120 Hz-skærm. Telefonerne er desuden de første på det
danske marked, som er klar til 5G.
Bliv professionel fotograf med det bedste mobilkamera fra Samsung
nogensinde
Mobilbrugere tager flere billeder og vil dele mere fra deres liv. Derfor bliver
et godt kamera en af de absolut vigtigste faktorer, når der vælges telefon.
Med S20-serien har kameraet været i fokus for at give bedre billeder og
videoer end tidligere – og for at gøre det enklere for brugerne at tage
billeder i absolut topklasse.
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Større billedsensor for flere detaljer og bedre billeder i mørke:
Galaxy S20 og S20+ har et 64MP kamera, mens S20 Ultra har
108MP, hvilket giver højere opløsning. Den større billedsensor
giver desuden en højere billedkvalitet under selv dårlige
lysforhold. Galaxy S20 Ultra har tilmed den innovative teknologi
nona-binning, der kombinerer ni pixels til at fange næsten tre
gange så meget lys som Galaxy S10.
Zoom op til 100x: S20-serien anvender AI-drevet digital zoom
med teknikken Space Zoom. Galaxy S20 og S20+ kan zoome op til
30x og S20 Ultra op til 100x.
Fang det perfekte øjeblik hver gang: Kameraet i S20-serien får
hjælp af AI-teknologi og kan tage fotos med alle linser på
samme tid for at skabe en samling billeder fra det samme tryk på
udløseren – såsom Live Focus, beskåret, ultravidvinkel, med
mere.
Stadig 8K-video samt video i selv de mest ustabile miljøer:
Galaxy S20 muliggør videooptagelse i ægte 8K. Og med
funktionen Super Steady 2.0, som indebærer anti-rollingstabilisering og AI-drevet bevægelsesanalyse, giver selv de mest
ustabile videoer følelsen af at være blevet filmet med
professionelt kameraudstyr.

Ydelse i topklasse
Galaxy S20-serien kommer med Samsungs nye brugerflade One UI og har
Samsungs hurtigste og mest kraftfulde processor nogensinde. Telefonerne

har 128 GB hukommelse og S20 Ultra har et batteri med enestående 5,000
mAh, hvilket er over 20% større end Galaxy S10+. Alle Galaxy S20 har
desuden 120 Hz opdateringsfrekvens, hvilket giver en hurtigere skærm, som
gør det muligt for brugeren at skifte mellem sider og apps på en lettere
måde. Galaxy S20 er endda de første telefoner i Danmark, som er helt klar til
at blive koblet op til 5G, når det lanceres i Danmark. For mere information om
lancering, tilgængelighed og support for din model, kan du kontakte din
mobiloperatør.
Galaxy S20, Galaxy S20+, Galaxy S20 Ultra findes nu tilgængelige til
nedenstående udsalgspris og i et udvalg af farver:
Galaxy S20 (4G): 6.999 DKK i farverne Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud Pink

Galaxy S20 (5G Ready): 7.799 DKK i farverne Cosmic Grey, Cloud Blue, Cloud
Pink

Galaxy S20+ (5G Ready): 8.499 DKK i farverne Cosmic Grey, Cosmic Black

Galaxy S20 Ultra (5G Ready): 10.499 DKK i farverne Cosmic Grey, Cosmic
Black
For mere information om Samsung Galaxy S20-serien, besøg:
news.samsung.com/galaxy,
www.samsungmobilepress.com eller
www.samsung.com/se/smartphones/galaxy-s20/
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