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Samsung Galaxy S4 med 4G+ lanseres nå
Raskere versjon av flaggskipet Galaxy S4
Nå lander Galaxy S4 med 4G+ i Norge, en raskere versjon av favoritten Galaxy
S4. Mobilen er en minst like trofast venn som Galaxy S4, som forstår hva som
er viktig for deg og beriker livet ditt. Med en raskere prosessor og
datahastighet sørger Galaxy S4 med 4G+ for at ting går raskt i hverdagen.
Designen kjenner du igjen fra GS4, da de er helt like – inspirert av naturen,
lett med en tynn ramme, og det kraftige batteriet gjør deg mulig å få gjort
mye.
”Samsung arbeider hardt for å gjøre den siste teknologien tilgjengelig for

alle”, sier Andreas Bergqvist, produktsjef for mobiler i Samsung i Norden. ”Vår
siste prosessor og teknologi for raskere datahastighet finnes i Galaxy Note 3.
Vi overfører nå dette og de fordelene det innebærer til GS4-familien fra og
med introduksjonen av GS4 med 4G+. Samtidig beholder vi alle de
brukervennlige funksjonene fra GS4 også i den oppdaterte mobilen, i og med
at brukerne har satt stor pris på dem”.
Galaxy S4 med 4G+ kjenner igjen ansiktet ditt, stemmen din og bevegelsene
dine, og du kan styre den uten engang å være nær skjermen. Du har også
mulighet til å scrolle ved å bare bruke øynene. Musikkspor endrer du lett ved
å sveipe hånden foran skjermen, slik kan du også svare på innkommende
samtaler.
Galaxy S4 med 4G+lar deg dele og oppleve mye uansett hvor du er. Med
Samsung Link-funksjonen kan du høre på musikk, se på bilder og spille spill
med andre rundt deg selv om det ikke er WiFi eller nettverkssignal.
FAKTA: Samsung Galaxy S4 med 4G+ har en 2,3 GHz quad-core-prosessor og
muligheter for raskere datahastigheter med 4G Cat4 (150/50Mbps). Full HD
(1920x1080) super AMOLED-skjerm på fem tommer med 441ppi og Gorilla
Glass 3. Bakre kamera med 13 megapiksler og autofokus, fremre kamera med
2 megapiksler og innspilling i full HD. Vekt 130 gram og mål 136,6 x 69,8 x
7,9 mm. Operativsystem Android 4.2.2 (Jelly Bean). Batteri på 2,600 mAh.
NFC, bluetooth 4.0 samt IR-LED. 16/32/64 GB minne, støtte for microSD på
opp til 64GB, 2GB ram. Finnes i fargene Black Mist, White Frost og Brown
Autumn. Finnes i butikk fra og med november 2013 til anbefalt utsalgspris
5600 kroner.
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Samsung Electronics Co Ltd, Korea er en global leder innen
hjemmeelektronikk og dens komponenter. Gjennom kontinuerlig innovasjon
og nye trender utvikler vi SMART-TV, smarte telefoner, PC, skrivere, kameraer,
kjøkken- og hvitevarer, medisinsk utstyr, halvledere og LED-løsninger. Vi er
270 000 medarbeidere i 79 land med en årlig omsetning på 187,8 milliarder

dollar. Vårt mål er å åpne nye muligheter for mennesker over alt. For mer
informasjon besøk www.samsung.no
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