
SAMSUNG GALAXY A51 DUAL-SIM BLACK 128 GB 

 

(Tuote saattaa todellisuudessa poiketa kuvassa olevasta tuotteesta tai 
kaikki kuvassa näkyvät osat eivät kuulu tuotepakettiin.) 

Korkealaatuisella neloiskameralla varustettu Galaxy A51 on 
suunniteltu kaappaamaan talteen elämän tärkeimmät 
hetket.Galaxy A51:ssa on 48 megapikselin pääkamera, jonka 
avulla käyttäjä voi ottaa selkeitä kuvia sekä päivänvalossa 
että heikommissa valo-olosuhteissa. Puhelimessa on myös 
ultralaajakulmakamera, jonka 123 asteen objektiivi avaa 
saman näkökentän kuin ihmisen silmä. Puhelinten älykäs 
lisäominaisuus suosittelee vaihtamaan laajakulmaan, mikäli 
kuvaustilanne sitä vaatii. Makrokameralla voi kaapata 
pienimmätkin yksityiskohdat läheltä kuvattaessa, ja 
syvyyskamera nostaa kuvauskohteen otoksen keskiöön Live 
Focus -tehosteilla. Super Steady -ominaisuus taas 
mahdollistaa entistä vakaampien videoiden nauhoittamisen. 
Se poistaa kameran tärinät riippumatta siitä, kuvaako 
käyttäjä jotain liikkuvaa vai liikkuuko kuvaaja itse 
puhelimensa kanssa. 

 

Galaxy A51:ssä on Super AMOLED Infinity-O -näyttö (6,5"). 
Samsungin suurimpiin lukeutuva näyttö peittää puhelimen 
etuosan lähes kauttaaltaan, ja etukameraa varten on vain 
pieni reikä, jotta ruutualaa on mahdollisimman paljon 
viihdekokemuksia, kuten TV-sarjojen katseluja ja pelaamista 
varten. Galaxy A51:ssä on lisäksi suuri akku, 4000 mAh, josta 
riittää virtaa koko päiväksi. Pikalautustoiminnolla (15W) 
puhelimeen saa tuntuvasti lisävirtaa minuuteissa. 

 Neljä takakameraa - uusi Super Quad -kamera 
 32 Mp:n etukamera 
 Suurempi Infinity-O SuperAMOLED -näyttö 
 Pitkä akkukesto ja pikalataus 
 Tehoa ja nopeutta 
 Sormenjälkitunnistin näytössä 

 
 

Ominaisuudet 

Kysytyimmät ominaisuudet 

Mobiilikäyttöjärjestelmä Android 

Käyttöjärjestelmän versio 10.0 

Näytön koko, " 6.5 

Näytön resoluutio, pikseliä 1080 x 2400 

Prosessorin kellotaajuus, GHz 2.30 + 1.70 

Akku 

Akun kapasiteetti, mAh 4000 

Kamera 

Etukamera, MP 32 

Takakamera, MP 48 + 5 + 5 + 12 



Käyttöjärjestelmä 

Käyttöjärjestelmän versio 10.0 

Mobiilikäyttöjärjestelmä Android 

Levyasema 

Tallennuskapasiteetti 128 GB 

Muisti 

RAM-muisti 4 GB 

Muut ominaisuudet 

Lyhyt yhteenveto Korkealaatuisella neloiskameralla varustettu Galaxy A51 on suunniteltu kaappaamaan talteen 
elämän tärkeimmät hetket.Galaxy A51:ssa on 48 megapikselin pääkamera, jonka avulla käyttäjä 
voi ottaa selkeitä kuvia sekä päivänvalossa että heikommissa valo-olosuhteissa. Puhelimessa on 
myös ultralaajakulmakamera, jonka 123 asteen objektiivi avaa saman näkökentän kuin ihmisen 
silmä. Puhelinten älykäs lisäominaisuus suosittelee vaihtamaan laajakulmaan, mikäli kuvaustilanne 
sitä vaatii. Makrokameralla voi kaapata pienimmätkin yksityiskohdat läheltä kuvattaessa, ja 
syvyyskamera nostaa kuvauskohteen otoksen keskiöön Live Focus -tehosteilla. Super Steady -
ominaisuus taas mahdollistaa entistä vakaampien videoiden nauhoittamisen. Se poistaa kameran 
tärinät riippumatta siitä, kuvaako käyttäjä jotain liikkuvaa vai liikkuuko kuvaaja itse puhelimensa 
kanssa. 

Näyttö 

Näyttö 6.5’’, Full HD+ (1080 x 2400) Super AMOLED Infinity-O Display 

Näytön koko, " 6.5 

Näytön resoluutio, pikseliä 1080 x 2400 

Paino ja mitat 

Tuotteen mitat (L x S x K), mm 73.6 x 7.9 x 158.5 

Tuotteen paino, g 172 

Prosessori 

Prosessorin kellotaajuus, GHz 2.30 + 1.70 

Prosessoriytimien määrä 8 

Puhelinominaisuudet 

Kaksois-SIM ominaisuus Kyllä 

Tallennusmedia 

Maksimi muistikortin koko 512 GB 

Yhteensopivat muistikortit microSD 

Muut 

Tuoteryhmä ÄLYPUHELIMET 

Valmistaja SAMSUNG 

Valmistajan koodi SM-A515FZKVEUD 

Takuu 24 KK 

 
Tuotetiedot tarjoaa SS Datapalvelu Oy 

Emme vastaa virheellisistä tuotetiedoista 


