T ehnologie

Tablete cu ecran
foarte mare de la
Samsung

G

usturile consumatorilor se schimbã
de la un an la altul, inclusiv în
ceea ce priveºte
mãrimea unui telefon sau a unei
tablete. Samsung a prezentat
noua serie de tablete, pe care o
numeºte Galaxy Tab S8 ºi care
este compusã tot din trei modele. Noua serie Galaxy Tab S8
reuºeºte sã capteze atenþia în
primul rând prin dimensiuni ºi
preþuri. Galaxy Tab S8 Ultra, versiunea de top, mãsoarã nu mai

puþin de 14,6 inch ºi are un preþ
direct proporþional cu diagonala ecranului - 1.100 de dolari. Ca
ºi în cazul smartphone-urilor,
ecranul este de tip OLED ºi oferã
o ratã de împros pãtare de
120Hz. Alãturi de chipset-ul
Snapdragon Gen 1, aceasta
poate avea pânã la 16GB RAM ºi
512GB spaþiu de stocare. Existã
douã camere foto pe spate
(13MP ºi 6MP), plus douã camere frontale (12MP ºi 12MP).
Tab S8 (700 de dolari) ºi Tab S8
Plus (900 de dolari) au ecrane

LCD de 11 inch respectiv OLED
de 12,4 inch, cu aceeaºi ratã de
împrospãtate de 120Hz. ªi chipset-ul este acelaºi, în vreme ce
memoria RAM ajunge la 8GB, iar
spaþiul de stocare la 256GB. Tab
S8 Plus are o versiune cu 5G, în
vreme ce Tab S8, nu. Toate cele
trei tablete sunt disponibile
pentru cumpãrãtori din 25
februarie.
Hark-sang Kim, ºeful echipei
de cercetare ºi dezvoltare a
companiei a vorbit ºi despre o
nouã generaþie de laptopuri Ga-

laxy Book. Conform oficialului
Samsung, noua generaþie va
oferi o experienþã consistentã
pe mai multe dispozitive ºi sisteme de operare, ceea ce ar putea
însemna cã vor exista modele ºi
cu Windows ºi cu Chrome OS.
Samsung a prezentat luna
trecutã ºi noua serie de smartphone-uri Galaxy S22.
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tablete sunt
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