
 
 

 
 

 
 
 
 

Revigorează culorile cu Samsung Galaxy Tab S 
 

Galaxy Tab S oferă cel mai avansat display pe mobil de pe piață: 
mai bogat, mai ușor, mai captivant 

 
 
Samsung Electronics Co. Ltd lansează Galaxy Tab S, cea mai subțire și ușoară tabletă de la 
Samsung. Acestă tabletă Super AMOLED combină tehnologia avansată de afișare a imaginii cu o 
gamă completă de conținut premium pentru o experiență de divertisment de neegalat. Galaxy Tab S 
este, de asemenea, echipat cu funcții de îmbunătățire a productivității, alăturate unui design stilat și 
foarte practic. 
 
Galaxy Tab S reprezintă următorul pas în evoluția tehnologiei mobile de afișare, oferind o gamă mai 
largă de culori bogate și clare, mai realiste. Display-ul de top WQXGA (2560x1600, 16:10) Super 
AMOLED întrunește mai mult de 90% din gama de culori a Adobe RGB, oferind mai multe variații de 
culori decât înainte. Contrast remarcabil, de 100.000:1, oferă imagini mai profunde și mai realiste, 
făcând negrul mai întunecat și albul mai luminos. 
 
Galaxy Tab S are, de asemenea, tehnologii Samsung avansate pentru display, care merg dincolo de 
specificațiile hardware. Afișajul tabletei asigură cea mai bună experiență vizuală oriunde, oricând, prin 
ajustarea inteligentă a filtrului gamma, a saturației și clarității în funcție de aplicația care este rulată, 
de temperatura culorii, mediului de vizionare și de lumina ambientală. Modurile profesionale pre-
setate – AMOLED Cinema și AMOLED Photo – le permit utilizatorilor să ajusteze manual setările de 
afișare pentru rezultate luminoase, dinamice, atât pentru conținutul video cât și cel foto. 
 
În plus, utilizatorii Galaxy Tab S se pot bucura pe deplin de un conținut clar și în aer liber, inclusiv în 
lumina puternică a soarelui. Tehnologia avansată de vizibilitate în aer liber a tabletei face conținutul de 
pe ecran să arate luminos, natural, fiind ușor de vizualizat. 
 
Deoarece tehnologia Super AMOLED nu are nevoie de lumină de fundal, Galaxy Tab S consumă mai 
puțină energie decât ecranele LCD. Ambele modele au un profil elegant de 6,6 mm și, având o 
greutate de doar 465g (10,5 inci) și 294g (8,4 inci)*, acestea sunt ușor de transportat. Cu bateria de 
lungă durată și modul Ultra-Power Saving, Galaxy Tab S le permite consumatorilor să se bucure de 
ma multe ore de divertisment, fără a fi nevoie să își facă griji pentru reîncărcare 
*Greutatea dispozitivului este măsurată cu versiunea WIFI a Galaxy Tab S 10.5 inci și 8.4-inci 

 
Ecosistemul de conținut premium 
Galaxy Tab S este creat pentru divertisment și este dotat cu o varietate de conținut, inclusiv: 

 „Kick”, o aplicație dedicată microbiștilor, care își propune să revoluționeze felul în care fanii 
din Europa urmăresc „sportul rege”. Oferă informații amănunțite, într-o formă vizuală și în timp 
real, oferind o experiență unică de vizionare a meciurilor.  

 Utilizatorii Samsung din Europa se pot bucura de jocuri optimizate în valoare de 50 de dolari, 
create de o serie de dezvoltatori pentru a evidenția calitățile ecranului Super AMOLED al 
tabletei Galaxy Tab S, inclusiv Fruit Ninja, Cristiano Ronaldo Footy și Doctor Who: Legacy. 

 O aplicație de tip „revistă”, „Papergarden” debutează pe Galaxy Tab S. Un mediu de 
vizualizare optimizat pentru reviste digitale interactive, unde utilizatorii vor putea vizualiza o 
gamă largă de reviste, cu culori vii și realiste. 

 Galaxy Gifts: Samsung a încheiat parteneriate cu mai mult de 30 dintre cei mai importanți 
furnizori de conținut mobil și servicii din lume, pentru a le oferi utilizatorilor Galaxy Tab S 



experiența de divertisment de top, prin conținut premium și servicii dintr-o gamă largă de 
industrii. 

o Datorită parteneriatului strategic dintre Samsung și Marvel, utilizatorii Galaxy Tab S 
vor putea accesa peste 15.000 de benzi desenate Marvel Comics prin 3 luni de 
abonament gratuit nelimitat la aplicația „Marvel Unlimited” de la Marvel. 

o Kindle pentru Samsung: Exclusiv pentru clienții Samsung, și personalizat pentru 
Galaxy Tab S, utilizatorii vor primi o carte gratuit, în fiecare lună, prin oferte Samsung 
Book Deals, plus o experiență unică de lectură electronică, cu acces la o selecție 
vastă de cărți eletronice în magazinul Kindle.  

 De asemenea, Samsung a încheiat un parteneriat cu Google Play, magazinul online al 
Google, ce oferă aplicații, jocuri, muzică, reviste și cărți. Pentru a motiva utilizatorii, Samsung 
și Google Play lansează multe oferte speciale: acces la o gamă largă de conținut video și de 
divertisment, precum și o varietate de cărți și reviste de la editori de top prin intermediul 
widget-ului „My Library”.  
 

În plus, utilizatorii se pot bucura de conținut high definition Netflix ce va fi disponibil pentru prima dată 
pe dispozitive non-NEXUS Android în anumite țări. 
 
Formă stilizată și accesorii practice 
Galaxy Tab S este un dispozitiv modern și elegant. Extinzând această identitate de design, Galaxy 
Tab S oferă o gamă de mai multe carcase cu design practic și modern. Accesoriul Book Cover se 
configurează la trei unghiuri diferite de afișare pentru a oferi poziția cea mai confortabilă pentru 
vizionarea clipurilor video, pentru citit sau pentru tastare. Pentru utilizatorii care caută aceeași 
structură de protecție a Book Cover, dar cu un design mai subțire, Samsung oferă carcasa Simple 
Cover, care oferă o protecție ușoară. Tastatura Bluetooth are un design ergonomic nou, este ultra-
slim, proiectată special pentru Galaxy Tab S, care conectează perfect dispozitivul cu tastatura cu o 
încuietoare pentru o mai bună protecție. 
 
Experiența Galaxy – Funcții de productivitate care ajută multitasking-ul 
Galaxy Tab S oferă o selecție de funcții îmbunătățite de productivitate și de securitate, care le oferă 
utilizatorilor posibilitatea de a opera mai multe funcții în același timp fără efort și în condiții de 
siguranță. Utilizatorii pot efectua și primi apeluri direct de pe telefonul lor pe Galaxy Tab S, oriunde în 
casă, indiferent de locația telefonului lor, cu funcția Call Forwarding prin SideSync 3.0. De asemenea, 
Galaxy Tab S le permite consumatorilor să opereze cu adevărat mai multe funcții în același timp, 
permițându-le să navigheze pe internet, să vizioneze clipuri video, conținut și să poată efectua apeluri 
simultan, fără a fi nevoie să își facă griji cu privire la închiderea uneia din aplicații pentru a accesa alta. 
Cu Quick Connect, Galaxy Tab S găsește rapid și se conectează la dispozitivele din apropiere, 
pentru o ușoară împărtășire a conținutului. Aceste caracteristici sunt disponibile în ambele versiuni 
WiFi și LTE. 
 
Funcții utile suplimentare includ „Multi User Mode”, care le permite utilizatorilor să își creeze propriul 
profil personal optimizat, accesare în condiții de siguranță și convenabilă cu „Fingerprint Scanner”, 
și un mod special conceput „Kids’ Mode”, cu propria interfață dedicată și aplicații ușor de utilizat de 
către copii. 
 
Samsung Galaxy Tab S va veni într-o varietate de opțiuni de conectivitate: Wi-Fi, sau Wi-Fi și LTE, 
disponibile în 16/32GB* + MicroSD (până la 128GB). Utilizatorii pot alege, de asemenea, între 
versiunile 10.5 inci și 8.4 inci, în culorile Titanium Bronze, Dazzling White sau Glam Red (numai 
pentru versiunea 8.4 inci).  
 
Galaxy Tab S va fi disponibil în Romania începând cu luna iulie 2014. 
 
Specificații tehnice Galaxy Tab S 8.4 inci 

Categorie Specificații 

Rețea 
LTE : 800/ 900/ 1800/ 2600+850/ 2100 
3G : 850/ 900/ 1900/ 2100 
2G : 850/ 900/ 1800/ 1900 



Procesor 
Exynos 5 Octa (1.9 GHz QuadCore ＋ 1.3 GHz Quadcore) sau Qualcomm 

Snapdragon 800 2.3 GHz Quadcore* 

Display 8.4” 2560x1600(WQXGA) Super AMOLED 

Sistem de operare Android Kitkat (4.4) 

Camera / Bliț 8MP cu Bliț LED + 2.1MP Full HD 

Video 
H.263, H.264(AVC), MPEG4, VC-1, WMV7, WMV8, VP8 
Înregistrare: FHD(1920 x 1080) @ 30fps 
Redare: WQHD (2560x1440) @ 30fps 

Audio MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, Vorbis, FLAC 

Conținut / Aplicații 
Papergarden, Professional pack, Multi-user mode, Sidesync 3.0, Gear & Gear fit 
manager 

Aplicații gratuite 

Group Play, S-Note, S Translator, Samsung Link, Scrapbook, Story Album, Video 
Editor, 

Gear Manager, Gear Fit Manager, Samsung Smart Switch, Samsung Level, E-
meeting, Kids Mode, Kids Piano(Ding Dong Tap), S-Console, Hanshow, Hancell, 
Hanwrite 

Servicii Google 
Mobile 

Chrome, Gmail, Google Search, Maps, Play Store, Voice Search, YouTube, Google+, 
Hangouts, Play books, Play Games, Play Newsstand, Play Movies & TV, Play Music, 
Drive, Google setting, Photos  

Conectivitate WiFi 802.11 a/b/g/n/ac MIMO, WiFi Direct, Bluetooth®4.0, IrLED 

GPS GPS, GLONASS, Beidou (nu este disponibil în USA, Canada) 

Senzori 
Accelerometru, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, 
RGB Sensor 
*Senzor de proximitate (doar cu versiunea LTE) 

Memorie 
3GB (RAM) + 16/32GB memorie internă 
microSD până la 128GB 

Dimensiuni / 
Greutate 

125,6 x 212,8 x 6,6mm, 294g(Wifi) /298g(LTE) 

Baterie 4.900mAh 

 
Specificații tehnice Galaxy Tab S 10.5 inci  

Categorie Specificații 

Rețea 
LTE : 800/ 900/ 1800/ 2600+850/ 2100 
3G : 850/ 900/ 1900/ 2100 
2G : 850/ 900/ 1800/ 1900 

Procesor 
Exynos 5 Octa (1.9 GHz QuadCore ＋ 1.3 GHz Quadcore) sau Qualcomm 

Snapdragon 800 2.3 GHz Quadcore * 

Display 10.5” 2560x1600(WQXGA) Super AMOLED 

Sistem de operare Android 4.4 (Kitkat) 

Cameră foto / Bliț 8M cu bliț LED + 2.1M Full HD 

Video 
H.263, H.264(AVC), MPEG4, VC-1, WMV7, WMV8, VP8 
Înregistrare: FHD(1920 x 1080) @ 30fps 
Redare: WQHD (2560x1440) @ 30fps 

Audio MP3, AAC, AAC+, eAAC+, WMA, Vorbis, FLAC 

Conținut / Aplicații 
Papergarden, Professional pack, Multi-user mode, Sidesync 3.0, Gear & Gear fit 
manager 

Aplicații gratuite 

Group Play, S-Note, S Translator, Samsung Link, Scrapbook, Story Album, Video 
Editor 

Gear Manager, Gear Fit Manager, Samsung Smart Switch, Samsung Sound, E-
meeting, Kids Mode, Kids Piano(Ding Dong Tap), S-Console, Hanshow, Hancell, 
Hanwrite 

Servicii Google 
Mobile 

Chrome, Gmail, Google Search, Maps, Play Store, Voice Search, YouTube, Google+, 
Hangouts, Play books, Play Games, Play Newsstand, Play Movies & TV, Play Music, 
Drive, Google setting, Photos 

Conectivitate WiFi 802.11 a/b/g/n/ac MIMO,WiFi Direct, Bluetooth ®4.0, IrLED 

GPS GPS, GLONASS, Beidou (nu este disponibil în USA, Canada) 

Senzori 
Accelerometru, Fingerprint Sensor, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor, Hall Sensor, 
RGB Sensor 

Memorie 
3GB (RAM) + 16/32GB memorie internă 
microSD până la 128GB 

Dimensiuni / 
Greutate 

247,3 x 177,3 x 6,6 mm , 465g(Wifi)/ 467g(LTE) 



Baterie 7.900mAh 
* Disponibilitatea funcțiilor și serviciilor de mai sus poate varia în funcție de regiune. De asemenea, operatorii pot schimba 
numele și /sau valoarea aplicațiilor la orice moment. 
** Tipul procesorului poate diferi în funcție de țară 
***Toate specificațiile, funcțiile și orice alte informații oferite în acest document incluzând, dar nefiind limitate la, beneficii, 
design, prețuri, componente, performanță, disponibilitate și capabilități ale produselor pot fi modificate fără alte notificări sau 
constrângeri. 

 
1 Galaxy Gifts:  

 

Services Offers 

Asphalt 8 Car pack gratuit ($20) 

Bitcasa Abonament pentru 3 luni pentru stocare 1TB 

Bloomberg Businessweek+ Abonament gratuit 12 luni 

Box 50GB pentru 6 luni 

Blurb  Un voucher pentru $5 

Cisco WebEX Meetings Abonament gratuit pentru 6 luni și un numr nelimitat de întâlniri 

Colossatron 
Descărcare gratuită a jocului și 60 Power Orbs (în valoare de 
$5,99) 

Conde Nast Magazines Ediții special gratuite pentru Vogue, GQ și altele 

Cut the Rope 2 Achiziții in-app gratuite ($15) 

Dropbox 50 GB gratuit pentru 2 ani (100GB pentru $99/an) 

Easilydo Abonament gratuit 6 luni 

Evernote Abonament premium gratuit 1 an 

Family Guy Achiziții in-app gratuite ($15) 

Fruit Ninja 
Descărcare gratuită a jocului și 10,000 Starfruits (în valoare de 
$5,99) 

Hancom Office Documente on-the-go pentru Android 

Kindle for Samsung Samsung Book Deals; o carte pe lună 

Learn English - Voxy Abonament gratuit 3 luni Premium English Training Course  

LinkedIn LinkedIn Premium – cont Business pentru 3 luni 

LIVESPORT.TV* Abonament gratuit 6 luni 

Marvel Unlimited Abonament gratuit 3 luni Marvel Unlimited digital comics 

Paypal Reduceri Paypal Merchant și oferte special (în valoare de $50) 

Pocket Abonament premium gratuit 6 luni 

Real Player Cloud Abonament ‘Gold’ 100GB, 6 luni 

Remote PC Abonament gratuit 2 ani 

The Economist Abonament gratuit 6 luni 

The Wall Street Journal Abonament gratuit 6 luni 

The Washington Post Abonament gratuit 6 luni 

The New York Times Abonament online gratuit 12 saptamani 

Workout Trainer Abonament premium gratuit 6 luni 

 
Disclaimer: Disponibilitatea funcțiilor și serviciilor de mai sus poate varia în funcție de regiune. De asemenea, operatorii pot 
schimba numele și /sau valoarea aplicațiilor la orice moment. 
 
 
Despre Samsung Electronics Co., Ltd. 
Samsung Electronics Co., Ltd. este un lider mondial în tehnologie, deschizând noi posibilități pentru 
oamenii de pretutindeni. Prin inovare și descoperire neîncetată, transformăm lumea televizoarelor, 
smartphone-urilor, tabletelor, calculatoarelor, camerelor video, aparatelor casnice, imprimantelor, 
sistemelor LTE, dispozitivelor medicale, semiconductorilor și soluțiilor cu LED-uri. Avem 286.000 de 
angajați din 80 de țări, cu vânzări anuale de peste 216,7 miliarde de dolari(US). Pentru a descoperi 
mai multe, vă rugăm să vizitați www.samsung.com. 

 

http://www.samsung.com/

