NOWY GALAXY NOTE 9
dla tych, którzy pragną mieć wszystko
Firma Samsung Electronics zaprezentowała Galaxy Note 9, kolejne urządzenie z serii Note, które wykorzystuje najnowsze i najbardziej przełomowe innowacje firmy. Galaxy Note 9 oferuje najwyższą wydajność, nowy rysik S Pen,
po raz pierwszy wyposażony w moduł Bluetooth, oraz najbardziej inteligentny aparat w smartfonach tej marki.
„Galaxy Note 9 kontynuuje tradycję serii Note, oferując technologię klasy premium i szereg definiujących branżę innowacji.
Ten smartfon został zaprojektowany z myślą o wydajności,
mocy i inteligencji, których potrzebują dzisiejsi użytkownicy” –
powiedział Dongjin Koh, prezes i dyrektor generalny działu
IT & Mobile Communications Division, Samsung Electronics. –
Fani Note są najbardziej lojalnymi użytkownikami produktów
Samsung. Wiemy, że pragną najlepszych rozwiązań, aby jak
najlepiej wykorzystać je w pracy i zabawie, a Galaxy Note 9
jest jedynym telefonem, który jest w stanie sprostać ich oczekiwaniom”.

Całodzienna wydajność
Galaxy Note 9 to smartfon, na którym można polegać
w każdej sytuacji, oferujący pojemną baterię, jeszcze więcej
miejsca na dane i wysoką wydajność.
Całodzienny akumulator: bateria Galaxy Note 9 o pojemności 4000 mAh, największa w historii flagowego telefonu Galaxy, zapewnia długotrwałe zasilanie i umożliwia całodzienną
rozmowę, pisanie tekstów, granie w gry czy oglądanie filmów.
Pojemna pamięć: Samsung Galaxy Note 9 jest dostępny
w dwóch wariantach pojemności pamięci: 128 GB lub 512 GB.
Dzięki możliwości włożenia karty microSD o pojemności nawet
512 GB Galaxy Note 9 może dysponować łącznie nawet 1 TB
na ulubione zdjęcia, filmy i aplikacje.
Prędkość i moc: Galaxy Note 9 to superwydajny smartfon z najnowocześniejszym procesorem wyprodukowanym
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w technologii 10 nm
i obsługą najwyższych
prędkości sieciow ych
dostępnych na rynku (do
1,2 Gb/s) do strumieniowego przesyłania i pobierania danych. Galaxy
Note 9 wyposażono również w oparty na sztucznej inteligencji algorytm
regulacji wydajności, zapewniający stabilną pracę
urządzenia.

Ewolucja S Pen
Rysik S Pen jest cechą charakterystyczną serii Note –
to dzięki niemu firma Samsung rozszerzyła możliwości
swojego flagowego smartfonu. To, co na początku było
tylko narzędziem do pisania i rysowania, teraz pozwala
kontrolować całe urządzenie. Dzięki obsłudze technologii
Bluetooth Low-Energy nowy rysik S Pen zapewnia zupełnie nowy sposób korzystania z Note. Wystarczy jedno
kliknięcie, aby wykonać zdjęcie, zaprezentować slajdy,
zatrzymać odtwarzanie wideo, muzyki czy włączyć lub
wyłączyć nagrywanie. Kolejne funkcje i aplikacje zintegrowane z nowym rysikiem S Pen są już przygotowywane
przez programistów.

Smartfony ŚWIAT

(+)

(-)
Inteligentna kamera
Aparat w Galaxy Note 9 został wyposażony w nowe funkcje,
które pozwalają uzyskać doskonałe zdjęcia.
Optymalizator sceny: aparat fotograficzny Galaxy Note 9
identyfikuje elementy zdjęcia, takie jak scena i temat, by automatycznie sklasyfikować je w jednej z 20 kategorii i natychmiast
optymalizuje ustawienia. W rezultacie otrzymujemy realistyczny
obraz o podkreślonych kolorach czy nasyceniu.
Wykrywanie usterek: Pierwsze ujęcie nie zawsze wychodzi
dobrze, ale Galaxy Note 9 informuje użytkownika, gdy coś jest
nie tak, więc może on zrobić kolejne zdjęcie. Natychmiastowe
powiadomienie zostanie wyświetlone, jeśli obraz jest rozmyty,
fotografowana osoba zamknęła oczy, na obiektywie znajduje
się smuga lub tylne oświetlenie ma wpływ na jakość obrazu.
Aparat premium: dzięki unikatowemu połączeniu zaawansowanych funkcji i wiodącego sprzętu klasy premium aparat
Galaxy Note 9 jest jednym z najlepszych na rynku. Wyposażono go w zaawansowaną technologię redukcji szumów oraz
obiektyw z podwójną przysłoną, który dostosowuje się do
światła tak samo jak ludzkie oko. Niezależnie od warunków
oświetleniowych aparat fotograficzny Galaxy Note 9 zapewnia
ostre ujęcia.

Klasa Premium w pracy
Galaxy Note 9 wyposażono w największy ekran w historii
serii Note. 6,4-calowy Super AMOLED Infinity Display zapewnia
prawdziwie wciągające wrażenia multimedialne. Możliwości
urządzenia uzupełniają głośniki stereofoniczne, dostrojone
przez inżynierów AKG oraz obsługujące standard Dolby Atmos®. Mobilne wideo nigdy nie wyglądało ani nie brzmiało
lepiej niż na smartfonie Galaxy Note 9. YouTube nazwał Galaxy

 dopracowana budowa i jakość
wykonania
 wysoka wydajność
 dobry czas pracy na pojedynczym naładowaniu
 duża liczba gigabajtów RAM-u
i pamięci wewnętrznej
 szybkie i bezproblemowe działanie systemu i nakładki rysik
S Pen
 aparaty z optycznym zoomem
i zmienną przysłoną
 g łówny aparat ze stabilizacją optyczną i nagrywaniem
w zwolnionym tempie
 biometryczne zabezpieczenia
 ł adowanie bezprzewodowe
i szybkie (Adaptive Fast Charging)
 Bixby
 brak androida 9 pie (planowana
aktualizacja)
 cena

Note 9 urządzeniem wzorcowym, bo jest on stanie zapewnić
najlepsze w swojej klasie doznania.
Galaxy Note 9 oferuje również tryb Samsung DeX, czyli
możliwość pracy jak na komputerze PC. Użytkownicy mogą
pracować nad prezentacjami, edytować zdjęcia i oglądać swoje
ulubione pokazy, a wszystko to przy użyciu telefonu podłączonego do dużego ekranu. Samsung DeX jest teraz dostępny
z opcjonalnymi adapterami HDMI. Po podłączeniu do monitora
Galaxy Note 9 może służyć jako narzędzie do sterowania lub
w pełni funkcjonalny drugi ekran. Do sterowania zestawem
Note 9 i Dex można używać rysika S Pen.

Standard Samsung Galaxy
Galaxy Note 9, tak jak inne smartfony premium z serii Galaxy,
jest standardowo wyposażony w szybkie ładowanie bezprzewodowe. Oferuje także wodoodporność IP68 i usługi Samsung,
takie jak Samsung Health, Samsung Knox oraz opcje biometrycznego zabezpieczenia, w tym skanowanie linii papilarnych,
skanowanie tęczówki i rozpoznawanie twarzy, które zapewniają
bezpieczeństwo ważnych informacji.
SmartThings sprawia, że Galaxy Note 9 sprawdza się jako
pilot sterujący wieloma podłączonymi urządzeniami domowymi. Bixby – spersonalizowany inteligentny asystent ułatwia
organizację czasu i dostęp do informacji.
Galaxy Note 9 jest dostępny od 24 sierpnia 2018 r. na wybranych rynkach i oferowany w kolorach Midnight Black, Lavender
Purple z rysikami w kolorze dobranym do obudowy oraz Ocean
Blue z S Pen w kolorze żółtym.
Opracowała Redakcja na podstawie testu urządzenia oraz materiałów Samsung Electronics Polska Sp. z o.o.
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