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Samsung Galaxy S21-serien er her – tag
del i den ultimative smartphone-oplevelse
Med Samsung Galaxy S21, S21+ og S21 Ultra leverer Samsung en flagskibsserie
med det mest avancerede og intelligente mobilkamera, den skarpeste og
smarteste skærm og den bedste ydelse i en Galaxy-telefon nogensinde.
København, 14. januar 2021 – I dag præsenterer Samsung den nye
flagskibsserie Galaxy S21 med telefonerne Samsung Galaxy S21, S21+ og S21
Ultra - allesammen fyldt med avanceret innovation for at hjælpe brugerne
med at få mest muligt ud af ethvert øjeblik. Galaxy S21-serien introducerer et
nyt design, et kamera, der tager mobilfotografering til et helt nyt niveau og
den mest kraftfulde processor fra Samsung nogensinde. Galaxy S21 Ultra
løfter også produktiviteten til et nyt niveau ved at introducere S Pen til

Galaxy S-serien.
– Med den nye Galaxy S21-serie præsenterer vi smartphones med et kamera i
verdensklasse, vores bedste skærm nogensinde, et nyt eksklusivt design og
fyldt med al den kraft, du har brug for. Det splinternye 108MP-kamera har 64
gange rigere farvedata og dobbelt så god støjreduktion som sin forgænger,
hvilket giver en skarphed og detaljegrad der er svær at slå. Den nye skærm er
også dynamisk og optimerer opdateringsfrekvensen i forhold til, hvad du
laver, hvilket forlænger batteriets levetid, siger Claus Holm, IM Director &
Country Manager Danmark.
Nyt design og smartere skærm
Det nye design til S21-serien er udviklet til at give brugerne mulighed for at
udtrykke sig. Med et unikt nyt design smelter kamerahuset stilfuldt ind i
metalrammen. Telefonerne er også udstyret med Corning Gorilla Glass Victus
- det hidtil mest holdbare Gorilla Glass. Galaxy S21 og S21+ fås i en bred vifte
af farver, inklusive den nye signaturfarve Phantom Violet. Galaxy S21 Ultra
kommer i farverne Phantom Black og Phantom Silver - og der er flere
eksklusive farver tilgængelige via Samsungs webshop. Alle enheder har en
eksklusiv mat finish, der giver en sofistikeret fornemmelse.
Galaxy S21 har et let design med en mere kompakt 6,2” skærm. Galaxy S21+
har en 6,7” stor skærm og et større batteri til dem, der ønsker at spille
mobilspil eller se serier. Galaxy S21 Ultra er det største familiemedlem med
sin 6,8” skærm. Alle telefoner i S21-serien er udstyret med den nye Dynamic
AMOLED 2X Infinity-O-skærm med adaptiv 120Hz opdateringshastighed, som
giver en blødere seeroplevelse og en mere følsom scrolling. At skærmen er
adaptiv betyder, at den automatisk justerer billedhastigheden fra 10Hz til
120Hz (Galaxy S21 og S21+ 48Hz til 120Hz) baseret på, hvad brugeren gør.
Det forlænger både batteriets levetid og giver et optimalt billede og
brugeroplevelse. For at hjælpe med at reducere anstrengelsen af øjnene
justerer den nye EyeComfort Shield-funktion automatisk blåt lys baseret på
tidspunktet på dagen, samt hvad brugeren ser på, og hvornår brugeren
normalt går i seng om aftenen.
Forbedret mobilkamera i verdensklasse
Med Galaxy S21 har Samsung forfinet og udviklet kameraet for at tage
fotografering og videooptagelse til et helt nyt niveau.

Med 8K Snap-funktionen kan brugerne skyde i 8K og derefter tage fotos af høj
kvalitet fra filmen. Super Steady-funktionen gør det muligt at optage videoer
ved 60 fps, uanset om det ryster, eller hvis mobiltelefonen hopper.
Med den nye Directors View til Galaxy S21-serien kan brugerne se, skifte
mellem og aktivt vælge kameralinse under videooptagelse. I denne tilstand
kan du også bruge Vlogger View, som gør det muligt at filme med både bagog frontkameraet på samme tid. Sammen med Samsungs nye Galaxy Buds
Pro-hovedtelefoner kan brugerne optage med to lydkilder, både via telefonen
og hovedtelefonerne, hvilket er perfekt til optagelse af stemmen mens Galaxy
S21 er monteret på et stativ.
Den populære Single Take-funktion lader brugerne optage en række
stillbilleder og videoformater med et enkelt tryk. Det er blevet forbedret med
nye videoindstillinger i som Highlight Video og Dynamic Slow-Mo, som hjælper
brugerne med at fokusere på det mest interessante i stillbilleder og videoer.
Og via Portrait Mode kan brugerne tage selfies på et helt nyt niveau. Dette
ved hjælp af en ny 3D-analyse, der adskiller motivet fra baggrunden i detaljer
og gør det muligt at skabe fantastiske selvportrætter ved at tilføje virtuel
studiebelysning eller AI-baggrunde bagefter.
Den forbedrede Space Zoom med op til 100x zoom (30x zoom på Galaxy S21
og S21+) gør det muligt at tage endnu bedre billeder og video på lang
afstand, for eksempel at filme en skiløber i slalom eller tage skarpe
nærbilleder fra tribunerne under en kamp. Zoom Lock-funktionen minimerer
rystende hænder og hjælper brugeren med at tage skarpere billeder ved
hjælp af AI ved at holde hovedmotivet i fokus. Galaxy S21 Ultra har også
Samsungs mest lysfølsomme kamera nogensinde. Ny forbedret processorkraft
giver lysere fotos, selv under dårligere lysforhold, så du kan indkapsle
smukke solnedgange og horisonter. Galaxy S21 Ultra er også udstyret med et
nyt Dual Tele Zoom-system (med en 3x og en 10x optisk zoom), der giver
brugerne mulighed for at zoome ind på deres motiver hurtigt, stabilt og i
detaljer - perfekt til at tage naturbilleder eller få detaljer med på rigtig lang
afstand.
Galaxy S21 Ultra er udstyret med Bright Night-sensor, hvilket er et stort skridt
fremad, når det gælder optagelse i mørkere omgivelser. Sammen med en
forbedret nattilstand og 12MP Nona-binning-teknologi er Galaxy S21 Ultra
optimal til fotos under dårlige lysforhold.

Kameraet i Galaxy S21 Ultra har en helt ny 108 megapixel pro-sensor, som
kan tage 12-bit HDR-billeder med 64 gange mere farverige og tre gange
større dynamisk rækkevidde. Brugere kan også optage 4K-video ved 60 fps
med alle kameralinser, dvs. både frontkameraet og de fire bagerste linser, så
du kan ændre perspektiv uden at ændre kvaliteten. Med muligheden for at
tage 12-bit RAW-filer kan alle detaljerne komme i spil under billedredigering.
Smartere og med mere kraftfuld ydelse
Galaxy S21-serien er 5G klar og S21 Ultra er Wi-Fi 6E klar, hvilket giver en
hurtigere og mere stabil forbindelse, uanset hvor brugeren er. Hurtig
opladning betyder, at kun 30 minutters opladning oplader batteriet til mere
end 50%. Galaxy S21-serien har Samsungs hurtigste og mest kraftfulde
processor nogensinde på kun 5 nanometer, som sammen med softwaren giver
en ekstremt hurtig og kraftig mobil. Galaxy S21-serien er også beskyttet af
Samsungs egen sikkerhedsplatform, Samsung Knox Vault, for at beskytte
private og følsomme oplysninger.
Galaxy S21-serien er designet til brug med andre enheder i Galaxy-familien.
Med SmartThings Find, en af Samsungs nye tjenester, er det hurtigt og nemt
at finde dine kompatible Galaxy-enheder, selv når de er offline. I forbindelse
med Galaxy S21-serien kommer det nye produkt Galaxy SmartTag også på
markedet. Galaxy SmartTag er et separat badge, som brugerne kan placere i
for eksempel en nøglering, i hundehalsbåndet eller i tasken, og som derefter
kan findes ved hjælp af SmartThings Find. Galaxy S21+ og S21 Ultra er også
udstyret med Ultra-wideband (UWB), teknologi, der snart gør det muligt fx
automatisk at låse bildøren op uden at skulle have bilnøglen frem.
Galaxy S21 Ultra bruger Dual Bluetooth-teknologi, der giver dig mulighed for
nemt at parre flere enheder såsom de trådløse hovedtelefoner Galaxy Buds
Pro og distribuere strømforbruget for en længere batterilevetid og mere
stabil forbindelse. Med Galaxy S21 Ultra vil Samsung S Pen være tilgængelig
i S-serien for første gang – til alt fra tegning og notering til redigering af
fotos og videoer og signering af dokumenter. S Pen sælges separat og kan
købes med et kompatibelt beskyttelsesetui, men brugere kan også bruge den
tidligere S Pen fra en Galaxy Note eller Galaxy Tab.
Tilgængelighed og vejledende priser
Forudbestilling starter i dag, d. 14. januar, og fra d. 29. januar vil Samsung

Galaxy S21, S21+ og S21 Ultra have salgsstart på Samsung.com og hos
operatører og online forhandlere. Følgende farver findes eksklusivt via
Samsungs webshop: Phantom Titanium, Phantom Navy, Phantom Brown,
Phantom Gold og Phantom Red.
Galaxy S21:
•
•

128GB med 8GB RAM (Phantom Violet, Phantom Gray, Phantom
Pink og Phantom White): 6 599 DKK
256GB-version med 8GB RAM (Phantom Violet, Phantom Gray,
Phantom Pink og Phantom White): 7 099 DKK

Galaxy S21+:
•
•

128GB med 8 GB RAM (Phantom Violet, Phantom Silver og
Phantom Black): 8 199 DKK
256GB med 8GB RAM (Phantom Violet, Phantom Silver og
Phantom Black): 8 599 DKK

Galaxy S21 Ultra:
•
•
•

128GB med 12GB RAM (Phantom Silver, Phantom Black): 9 799
DKK
256GB med 12GB RAM (Phantom Silver, Phantom Black): 10 199
DKK
512GB med 16GB RAM (Phantom Silver, Phantom Black): 10 999
DKK

For mere information om Samsung Galaxy S21, S21+ og S21 Ultra, besøg:
http://www.samsungmobilepress.com, news.samsung.com/galaxy eller
https://www.samsung.com/dk/smartphones/galaxy-s/

Produktspecifikationer Samsung Galaxy S21, S21+ og S21 Ultra

Samsung Electronics Co., Ltd. inspirerer verden og former fremtiden med
transformerende ideer og teknologier, der er med til at redefinere vores
opfattelse af TV, smartphones, wearables, tablets, hårde hvidevarer,
netværkssystemer, storage-løsninger, hukommelse samt halvledere og LEDløsninger. For at få de seneste nyheder, besøg Samsung Newsroom på
news.samsung.com/
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