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Samsung Galaxy A20s lanseres i Norge
Den populære Galaxy A-serien utvides med den nye modellen Samsung Galaxy
A20s – En prisgunstig og allsidig telefon i stilren design som gjør hverdagen
enklere og mer underholdende.
Oslo, 20 juli 2020 – Samsung lanserer i dag Samsung Galaxy A20s i Norge.
Den nye telefonen er en prisgunstig mobil i stilren design med trippelkamera,
høyoppløst Infinity V-skjerm og et batteri som holder lenge.
- Med A20s fortsetter vi med å utvide vår populære A-serie som bidrar til at flere
får tilgang til innovativ teknikk som gjør hverdagen enklere og mer
underholdende. Den nye telefonen har høy kamerakvalitet og en funksjonalitet
som er gjenkjennelig fra våre kjente flaggskipsmodeller, sier Oskar Smedstad,

produktsjef Telekom hos Samsung i Norden.
A20s er utrustet med et kraftig kamerasett som lar brukeren fange hvert
øyeblikk og få klare, skarpe bilder på både foto og film. På baksiden har den
tre kameraer; et 13MP hovedkamera, et 8MP ultravidvinkelkamera i 120° som
gjør at brukeren får med mer i bildene sine og et 5MP dybdekamera med Live
Focus og Bokeh-effekt som fokuserer på de viktigste tingene i bildet og
fremhever motivet ytterligere. I tillegg har telefonene et 8MP frontkamera
med Selfie Focus som gir fine selfies med en myk uskarphet i bakgrunnen.
Galaxy A20s har en 6,5” Infinity V-display i HD+ som gjør at brukeren kan ta
bilde, film eller streame høyoppløste videoer komfortabelt i hånden.
Telefonen har blitt utstyrt med et stort og kraftig batteri på 4000 mAh som
sikrer at telefonen varer lenge og takket være 15 W hurtiglading går den
raskt tilbake til 100 prosent når det er tid for å lade.
A20s har en fingeravtrykkssensor på baksiden og ansiktsgjenkjenning
gjennom frontkameraet. Dette sikrer at brukeren enkelt kan låse opp
telefonen samtidig som de holder andre unna. Telefonen kommer i et pent
design med blank bakside og avrundede kanter som gjør at den ligger godt i
hånden. A20s kommer i fargene svart, hvit og blå.
Tilgjengelighet
Samsung Galaxy A20s har salgsstart i slutten av juli. Anbefalt pris: 1 990
NOK.
Galaxy A20s
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Display

6,5” HD+ Infinity V-display 720 x 1560

Kamera

(Bak kamera)Hoved: 13 MP, F1.8. Ultravidvinkel: 8MP, F2.2.Dybde: 5
MP, F2.2.(Frontkamera):
8MP, F2.0.

Dimensjoner &
vekt

163.3 x 77.5 x 8.0. Vekt: 183g.

Processor

Octa Core. CPU, 1.8GHz.

Minne &
lagring

3GB ROM32GB intern lagring. MicroSD opptil 512 GB.

Batteri

2

4,000 mAh (Typisk) 15 W Hurtigladning.

[1] Målt diagonalt som helt rektangel med avrundede hjørner innregnet.
Faktisk synlig skjermområde er mindre på grunn av avrundede hjørner og
kameralinse.
[2] Normale verdier testet i tredjeparts laboratoriemiljø. Normal verdi er den
estimerte verdien i henhold til forskjeller i batterikapasitet blant de testede
batteriene i IEC 61960 standard. Faktisk batteritid kan variere avhengig av
nettverksmiljø, bruksmønster og andra faktorer.

Om Samsung Electronics Co., Ltd.
Samsung Electronics Co., Ltd. inspirerer verden og former fremtiden med
transformative ideer og teknologi. Bedriften omdefinerer verden for TV,
smarttelefoner, wearables, nettbrett, kameraer, digitale apparater, skrivere,
medisinsk utstyr, nettverkssystemer, og halvledere og LED-løsninger. For de
siste nyhetene, besøk Samsungs nyhetsrom på news.samsung.com
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