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Pierwsze urządzenia serii z Note zadebiutowały na rynku 
w 2011 r. i niemal natychmiast zapoczątkowały powstanie 
społeczności entuzjastów, których połączyło upodobanie do 
wyróżniającego ten smartfon dużego ekranu oraz rysika S Pen.

Wraz z najnowszym fl agowcem użytkownicy otrzymują 
większy wyświetlacz Infi nity Display, nowy rysik S Pen, po-
zwalający obsługiwać smartfon w bardziej spersonalizowany 
sposób, możliwość korzystania z dwóch kart SIM (dual SIM), 
a także najlepszy w historii smartfonów Samsung podwójny 
aparat z optyczną stabilizacją obrazu, umożliwiający robienie 
wspaniałych zdjęć.

Wyświetlacz Infi nity Display

Galaxy Note 8 ma największy w historii tej linii ekran Quad 
HD+ Super AMOLED o przekątnej 6,3”. Tak duży rozmiar po-
zwala zobaczyć jeszcze więcej treści bez konieczności przewijania. 
Pomimo to Galaxy Note 8 jest smukły i dobrze leży w dłoni.

Dzięki nowej funkcji App Pair użytkownicy Galaxy Note 8 
mogą sparować dwie wybrane aplikacje i uruchamiać je jedno-

cześnie w trybie podzielonego ekranu. Teraz 
nic już nie stoi na przeszkodzie, aby 

podczas przesyłania wiadomości 
do znajomych jednocześnie oglą-
dać wideo lub wykonywać połą-
czenia konferencyjne z widocznym 
numerem i programem spotkania.

Rysik S Pen

Od chwili wprowadzenia na rynek rysik S Pen był jed-
nym z elementów definiujących urządzenia z serii Note. 
Ulepszony rysik S Pen dostępny z Galaxy Note 8 oferuje 
zupełnie nowe sposoby pisania, rysowania i  interakcji 
z telefonem oraz komunikowania się z przyjaciółmi. Ma 
jeszcze cieńszą końcówkę, większą wrażliwość na nacisk 
oraz funkcje umożliwiające użytkownikom udostępnia-
nie animowanych tekstów lub rysunków na platformach 
obsługujących animowane GIF-y (AGIF). Funkcja Always 
on Display pozwala użytkownikom Galaxy na bieżąco 
sprawdzać powiadomienia bez konieczności odblokowy-
wania telefonu. Screen off Memo umożliwia natomiast 
sporządzenie nawet stu stron notatek, przypinania notatek 
do Always on Display i edytowania ich bezpośrednio na 
zablokowanym ekranie.

Aparat

Dla większości użytkowników kluczową funkcją, na którą 
zwracają uwagę przy zakupie smartfonu, jest aparat fotogra-
fi czny. Galaxy Note 8 wyznacza nowy standard dla aparatów 
w smartfonach.

Smartfon został wyposażony w dwie 12-megapikselowe 
tylne kamery z optyczną stabilizacją obrazu (OIS) zarówno 
w obiektywie szerokokątnym, jak i w teleobiektywie. Dzięki 
temu aparaty mogą robić jeszcze ostrzejsze zdjęcia.

Co więcej, zaawansowana funkcja Live Focus umożliwia 
kontrolowanie głębi ostrości oraz efektu rozmycia tła w trybie 
podglądu oraz już po zrobieniu zdjęcia.

W trybie Dual Capture oba tylne aparaty fotografi czne wyko-
nują zdjęcia jednocześnie i umożliwiają zapisanie obu obrazów 

Samsung Electronics zaprezentował smartfon Galaxy Note 8. To najnow-
szy model z linii Note, zaprojektowany z myślą o tych, którzy chcą osiągać 
jeszcze więcej.
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– jednego w zbliżeniu z teleobiektywu i jednego z obiektywu 
szerokokątnego, który pokazuje całe tło.

Obiektyw szerokokątny został wyposażony w czujnik Dual 
Pixel z  funkcją automatycznego ustawiania ostrości, dzięki 
czemu uzyskuje się ostrzejsze, wyraźniejsze zdjęcia nawet przy 
słabym oświetleniu. Galaxy Note 8 jest również wyposażony 
w przedni aparat fotografi czny z matrycą 8 MP i funkcją Smart 
Auto Focus, który sprawdza się przy wykonywaniu wyraźnych 
selfi e i w czatach wideo. To jeden z najlepszych aparatów 
przednich na rynku.

Dodatkowe funkcje

Urządzenie Galaxy Note 8 oferuje szereg funkcji i możliwości, 
znanych z wcześniejszych smartfonów z tej linii:

Odporność na wodę i kurz. Cztery lata temu Samsung 
przedstawił pierwsze wodoodporne urządzenie Galaxy. Dzi-
siaj Note można zabrać ze sobą niemal wszędzie, nawet tam, 
gdzie urządzenie i rysik będą narażone na wodę i kurz (IP684). 
Użytkownicy mogą pisać po ekranie nawet wtedy, gdy jest 
on mokry.

Szybkie ładowanie bezprzewodowe. Pierwsze urządzenie 
Galaxy z funkcją ładowania bezprzewodowego zadebiutowało 
dwa lata temu. Dziś Galaxy Note 8 obsługuje najbardziej za-
awansowane funkcje ładowania bezprzewodowego.

Bezpieczeństwo. Galaxy Note 8 oferuje szeroki wybór 
opcji uwierzytelniania biometrycznego, w tym skanowanie 
tęczówki i linii papilarnych. Na poziomie sprzętowym i opro-
gramowania bezpieczeństwo zapewnia Samsung Knox 6. 
Funkcja Bezpieczny folder pozwala oddzielić dane prywatne 
od tych służbowych.

Wysoka wydajność. Dzięki 6 GB pamięci RAM, procesorowi 
wykonanemu w technologii 10 nm i rozszerzalnej pamięci (do 

256 GB) użytkownicy mają nieograniczone możliwości prze-
glądania, odtwarzania strumieniowego, grania w gry i wyko-
nywania wielu czynności jednocześnie.

Samsung DeX. Galaxy Note 8 współpracuje ze stacją doku-
jącą Samsung DeX. Dzięki temu ze smartfonu można korzystać 
jak z komputera stacjonarnego.

Rozwiązania dla fi rm
Galaxy Note 8 doskonale sprawdzi się w środowisku biz-

nesowym dzięki zaawansowanym funkcjom poprawiającym 
wydajność, produktywność i bezpieczeństwo:

Ulepszony rysik S Pen dla zastosowań biznesowych. 
Rysik S Pen pozwala profesjonalistom robić to, czego nie 
da się na innych smartfonach, np. tworzyć odręczne notatki 
S-Penem na wyłączonym ekranie w aplikacji Screen off 
memo czy szybko opisywać dokumenty i zdjęcia.

Bezdotykowe uwierzytelnianie. Galaxy Note 8 obsługuje 
uwierzytelnianie użytkowników przez skanowanie tęczówki 
oka. To rozwiązanie doskonale sprawdza się w przypadku 
specjalistów pracujących w sektorze opieki zdrowotnej, budow-
nictwa czy bezpieczeństwa publicznego, mogących znaleźć się 
w sytuacji, w której muszą odblokować telefon bez możliwości 
przesunięcia ekranu palcem czy zeskanowania linii papilarnych.

Rozbudowane możliwości Samsung DeX. Wystarczy 
włożyć Galaxy Note 8 do stacji dokującej Samsung DeX, aby 
korzystać z rozwiązań mobilnych na pełnym pulpicie na ekra-
nie monitora. Dzięki temu ze smartfonu można korzystać jak 
z komputera, niezależnie od tego, czy pracujmy mobilnie, 
w biurze czy w domu.

Opracowano na podstawie materiałów Samsung Electronics 
Polska Sp. z o.o.

Redakcja „NBI” miała sposobność przez 
14 dni testować topowe urządzenie 
Samsunga zarówno w biurze, jak 
i w ciężkim terenie na budowach. 
Urządzenie zachowywało się poprawnie 
bez względu na warunki atmosferyczne. 
Należy podkreślić komfort, jaki daje 
wielkość i jakość wyświetlacza oraz 
możliwość posługiwania się rysikiem. 
Mimo dużych rozmiarów telefon dobrze 
leży w dłoni. Obok prezentujemy 
podsumowanie oraz zdjęcia wykonane 
aparatem SN 8.

NBI POLECA

Plusy
Wzornictwo, jakość wykonania, proporcje ekranu, szybkie 
ładowanie, ładowanie indukcyjne, zaplecze komunikacyjne, 
w tym dual SIM, rysik S Pen, aparat, również w nocy, tryb 
Live Focus, Always on Display i dioda powiadomień, duży 
ekran i jego jakość w relatywnie niewielkiej obudowie, 
IP68, Bluetooth 5.0 z opcją dual audio, 64 GB pamięci, 
słuchawki AKG w zestawie, waga, bateria.

Minusy
Miejsce, w którym znajduje się skaner linii papilarnych, 
głośnik mono, Bixby niedostępny w języku polskim, przycisk 
od Bixby nie da się spersonalizować (ale można wyłączyć), 
cena.

(+)

(-)

 Marzec – Kwiecień  2018   Nowoczesne Budownictwo Inżynieryjne


