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Samsung lancerer de nye Galaxy A52, A52
5G og A72 modeller
København, 17. marts 2021 - I dag lancerer Samsung Galaxy A52, A52 5G og
A72 på det danske marked. Den nye A-serie tilbyder ny og avanceret
teknologi til en overkommelig pris. Vandtæthed, lang batteritid og bedre
kameraer og skærme end deres forgængere er blandt de funktioner, der
særligt kendetegner de nye modeller i A-serien. Integration med andre
tjenester og enheder i Galaxy-økosystemet såsom Galaxy Buds Pro, Galaxy
SmartTag og Galaxy Tab[1] sikrer en god oplevelse på tværs af flere enheder.
- Med Galaxy A-serien arbejder vi for at opfylde vores vision om at kunne
demokratisere adgangen til ny teknologi og innovationer og ikke mindst at gøre
dem tilgængelige for flere mennesker. Med Galaxy A52, A52 5G og A72 opfylder

vi nu visionen ved at tilbyde avanceret teknologi, tjenester og funktioner til en
overkommelig pris, siger Claus Holm, IM Director & Country Manager
Denmark.
Høj kamerakvalitet med ny funktionalitet
Samsung fortsætter med at tilbyde høj kamerakvalitet i den nye A-serie. Alle
seriens mobiltelefoner er udstyret med kamerafunktioner som:
•

•

•
•

•
•

Versatile Camera Experience - gør det muligt at fange et øjeblik i
en video fra telefonens kamera og gemme det som et 8MPbillede.
Scene Optimizer - bruger kunstig intelligens til at optimere
billeder og baggrunde til 30 foruddefinerede kategorier af
billeder.
Stable day or night - er optisk stabilisering af billeder, der
forbedrer videokvaliteten både dag og nat.
Night mode - gør dine billeder i mørke omgivelser lysere og
skarpere ved at kombinere information fra flere billeder i ét
samlet og optimeret billede.
Fun content capture – gør dine billeder unikke ved hjælp af filtre
og emojis.
Fun Mode[2] - gør funktioner fra Snapchat tilgængelige i
telefonens kamera-app.

Fantastiske skærme og spændende designs
Den nye A-serie har fået en designopgradering og skærme af høj kvalitet.
•

•

•

Klart billede - A-serien har Samsungs populære Super AMOLEDskærme. Nu med fuld 120Hz frekvens til Galaxy A52 5G og 90Hz
til Galaxy A52 og A72. Skærmens lysstyrke er øget til hele 800
nits.
Komfort for øjnene - Skærmene opfylder kravene til certificering
af 'Eye Care[3]'. Med funktionen 'Eye Comfort Shield[4]' tilpasses
farvemætning og lys til, hvordan mobiltelefonen bruges for at
gøre ens øjne mindre trætte.
Opgradering af design - Modellerne i den nye Galaxy A-serie har
fået en designopgradering med bløde, afrundede kanter og et
pænt integreret kamerahus på telefonens bagside.

•

•
•
•
•

SmartThings giver mulighed for at oprette forbindelse til og
kontrollere andre smarte gadgets i hjemmet såsom dit
smartwatch, tablet, PC eller TV.
SmartThings Find giver dig mulighed for at se placeringen af
parrede enheder.
Galaxy SmartTag[5] bruger Bluetooth så du kan se placeringen af
dine gadgets udstyret med et smart tag.
Music Share og Buds Together gør det let at dele musik med
venner og lytte sammen.
Quick Share og Private Share[6] giver dig mulighed for hurtigt at
sende fotos, videoer og filer til andre Galaxy-enheder. Det er en
fordel at bruge Private Share for få mere kontrol over, hvad og
hvordan du deler noget.

Klassiske funktioner fra hele Galaxy-serien
Den nye A-serie har selvfølgelig også de samme klassiske funktioner, der
kendetegner alle Galaxy-produkter.
•

•

•
•

•

•

Sikker og beskyttet - Galaxy A52, A52 5G og A72 er alle beskyttet
mod fugt og støv[7] og har fået IP67-klassificering. Tilføj
Samsung Care+[8] for bedre support og udvidede garantier.
Telefonerne er udstyret med Samsung Knox[9]
sikkerhedssystemet, der beskytter dine personlige oplysninger og
data i realtid.
To dages batteritid – Alle modellerne i den nye A-serie er
udstyret med batterier, der holder i op til to dage[10]. Batteriet i
A52 har en kapacitet på 4.500mAh, og i A72 er kapaciteten
5000mAh[11].
5G - Galaxy A52 muliggør hurtig forbindelse til 5G[12].
Høje standarder for grundudstyr - Galaxy A52, A52 5G og A72 har
Galaxy-seriens høje standarder for grundudstyr. For eksempel
stereohøjttalere, One UI 3-interface og plads til eksterne
hukommelseskort på op til 1TB[13].
Fokus på bæredygtighed - Samsung udvikler løbende produkter
og emballage for at opnå længere holdbarhed. Til Galaxy A52,
A52 5G og A72 anvendes cellulosefibre og papir i
emballagen[14].
Softwareopdatering - Samsung tilbyder tre generationers
opdatering af Galaxy A52, A52 5G og A72 operativsystemet samt
regelmæssige sikkerhedsopdateringer i mindst 4 år[15].

Tilgængelighed og priser
Mobiltelefoner i den nye A-serie kommer i farverne Awesome Violet,
Awesome Blue, Awesome Black og Awesome White[16]. Der er salgsstart i
dag hos udvalgte online forhandlere. Flere oplysninger om Samsung Galaxy
A52, A52 5G og A72 kan findes på www.samsungmobilepress.com,
news.samsung.com/galaxy eller www.samsung.com/galaxy.

Produktspecifikationer

[1] Galaxy Buds Pro, Galaxy SmartTag og Galaxy Tab sælges separat.
[2] Tilgængelighed varierer afhængigt af marked og operatør.
[3] SGS er et førende certificeringsselskab. Takket være muligheden for at
reducere blåt lys er skærmene på Galaxy A-Series-enhederne Eye Care-

certificerede. Certifikatet kan læses på www.sgs.com.
[4] Eye Comfort Shield er ikke tændt ved køb, men skal aktiveres under
Indstillinger.
[5] Galaxy SmartTag sælges separat.
[6] Private Share bruger blockchain-baseret kryptering og fungerer mellem
Galaxy-enheder, der bruger Android P eller nyere versioner. Appen skal
downloades til funktionen, sendes og modtages privat for at arbejde. Den
person, der sendte en fil til en modtager, kan vælge at senere huske, hvad der
er delt.
[7] Galaxy A72 og Galaxy A52 opfylder klassifikationskravene til IP67. I test
placeres enhederne i en meters dybde i ferskvand og efterlades der i 30
minutter. Undgå brug på stranden, i poolen eller vand indeholdende
rengøringsmidler. Hvis enheden udsættes for væske, der indeholder sukker,
anbefales det at rengøre den i et bad med rent vand og bruge tasterne under
rengøringen. Kun beskyttet mod lavere vandtryk. Højere vandtryk fra
vandhanen eller bruseren kan beskadige enheden.
[8] Samsung Care+ fås i 34 lande. Indholdet kan variere fra land til land. For
mere information, besøg: [https://www.samsung.com/samsung-care-plus/]
[9] Funktionerne kan variere mellem forskellige enheder.
[10] Anslået baseret på en gennemsnitlig / typisk brugerprofil defineret af det
uafhængige testfirma Strategianalyse til test udført i Storbritannien mellem
20. og 31. januar 2021, hvor foreløbige kopier af SM-A725, SM-A525, SMA526, SM-A325, SM-A326 er blevet brugt. I test er fabriksindstillinger blevet
anvendt i netværk med LTE og 5G Sub6. (Test er ikke udført i 5G mmWavenetværk). Den faktiske driftstid påvirkes af netværksmiljøet, de anvendte
funktioner og apps, antallet af sendte opkald og beskeder, antallet af gange
telefonen er opladet og en række andre faktorer.
[11] Galaxy A52 LTE og A52 5G har en batterikapacitet på 4.500 mAh. Galaxy
A72 har en batterikapacitet på 5.000 mAh.
[12] Adgang til 5G-netværk og kapaciteten på dette netværk kan variere

mellem lande, operatører og lokationer.
[13] SD-hukommelseskort sælges separat.
[14] Brugte materialer opfylder kravene til følgende certificeringer: PEFC
(Program for godkendelse af skovcertificering), SFI (Sustainable Forestry
Initiative) og FSC (Forest Stewardship Council)
[15] * Efter at mobiltelefonen er lanceret. Adgang til sikkerhedsopdateringer
kan variere afhængigt af enhed og land. Listen over modeller, der muligvis
modtager sikkerhedsopdateringer, ændres og vil blive gennemgået
regelmæssigt. For flere detaljer, besøg: Samsung Mobile
“Sikkerhedsopdateringer”
https://security.samsungmobile.com/workScope.smsb
[16] Tilgængelige farver varierer fra land til land.

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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