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Smartphone: Samsung Galaxy A71 zwart
Meer camera's om meer van je wereld vast te leggen
Waar het moment ook om vraagt: een close-up, een
ultrabrede opname, een nachtfoto of artistieke Bokeh-blur, de
Quad Cam van de A71 kan het gemakkelijk aan en levert
professionele kwaliteit. De A71 heeft een primaire
64MP-camera, een 12MP 123? Ultra Wide Camera, een 5MP
Macro Camera en een 5MP Dieptecamera en staat altijd voor
je klaar.
Meer in beeld met de Ultra Wide Camera
Vergroot je blikveld en leg meer van de wereld vast met de
Ultra Wide Camera. Het blikveld van 123? komt overeen met
het menselijk zicht en dat betekent dat je minder hoeft te
pannen voor dat perfecte stadsgezicht.
Een Macro Camera die elk detail van dichtbij vastlegt
De in de Quad Cam geintegreerde Macro Camera (40mm)
van 5MP maakt heldere, hoogwaardige foto's die de
allerkleinste details van je close-ups weergeven. Creeer
natuurlijke achtergrondblur (Bokeh) en pas deze naar wens
aan om je onderwerp optimaal te laten schitteren.

€ 469,99
Ontdek het scherm met veel minder rand en veel meer zicht
Achter de symmetrisch vormgegeven 6,7'' Infinity-O Display
van de Galaxy A71 gaat Super AMOLED
Plus-kleurtechnologie schuil voor levensechte kleuren bij alles
wat je bekijkt en doet; van gamen en films tot internetten en
multitasken! Nu kun je meer doen wat je leuk vindt zonder dat
het scherm je in de weg staat.
*Gesimuleerde afbeeldingen voor illustratieve doeleinden. **
Het Infinity Display is een vrijwel randloos, full-frontal,
edge-to-edge glazen scherm. *** Diagonaal gemeten is de
schermafmeting 6,7'' als een volledige rechthoek en 6,6'' als je
rekening houdt met de afgeronde hoeken. Het feitelijke
weergavegebied is kleiner vanwege de afgeronde hoeken en
de camera-uitsparing.
Pakkende pastelkleuren met een dynamisch patroon
De Galaxy A71 heeft een strak en elegant scherm met
afgeronde hoeken en is niet alleen prachtig om naar te kijken,
maar ligt ook nog eens prettig in de hand. De premium glossy
finish voelt fijn aan en het ritmische patroon geeft een unieke
personal touch aan de verschillende uitvoeringen in Prism
Crush Black, Silver en Blue.
* Beschikbaarheid van kleuren kan verschillen per land of
provider.

Leg alles vast als een pro met strak, stabiel beeld
Dankzij de Ultra Wide Camera en voorspellende software
maak je met de Galaxy A71 professionele actievideo's. Super
Steady staat garant voor stabiele livevideo's, ook op
avontuurlijke reizen.
Zet je onderwerp in de schijnwerpers met de Depth Camera
Met de Depth Camera van 5MP stel je de diepte in voor en na
het nemen van de foto. Deze geavanceerde camera verwijdert
alle ongewenste achtergrondruis voor professionele foto's.
Maak met gemak fenomenale selfies
Je wilt selfies die jou laten schitteren. Met de camera van
32MP aan de voorkant van de Galaxy A71 maak je heldere
foto's met een hoge resolutie voor een onovertroffen daytime
look. En met Selfie Focus creeer je een subtiele
achtergrondblur en wordt jouw gezicht het stralende
middelpunt.
De batterij waarmee je eindeloos kunt doorgaan
Als je alles uit het leven wilt halen heb je een telefoon nodig
die jou kan bijhouden. De batterij van 4.500mAh (gemiddeld)*
levert genoeg kracht om te streamen, delen en gamen. En als
hij leeg raakt, zorgt de 25W Fast Charging-functie ervoor dat
hij zo weer is opgeladen.
De batterij waarmee je eindeloos kunt doorgaan
De Galaxy A71 heeft een hoge verwerkingssnelheid en een
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ruime opslagcapaciteit, zodat jij je kunt richten op wat er nu
gebeurt. De geavanceerde Octa-core processor en 8GB RAM
staan garant voor soepele en efficiente prestaties. Met een
interne opslag tot 128GB kun je meer downloaden en hoef je
minder te verwijderen. En met een 512GB microSD-kaart heb
je zelfs nog meer mogelijkheden.
Met Game Booster ben jij altijd aan zet
Ga voor optimale prestaties met Game Booster. Dankzij de
speciale interface en een gemakkelijk bereikbaar menu word
je niet afgeleid en speel je sneller. Frame Booster zorgt voor
vloeiende, levensechte graphics. En je speelt op volle kracht,
omdat Game Booster op basis van je gebruikspatroon batterij,
temperatuur en geheugen optimaliseert.
IJzersterke beveiliging voor iedereen
Samsung Knox is ingebouwd in de hardware en software van
je telefoon om deze te beveiligen zodra je hem aanzet. Met de
meerlaagse beveiliging beschermt Samsung Knox je meest
gevoelige informatie tegen malware en andere bedreigingen.
Je vingerafdruk is de sleutel
De Galaxy A71 is uitgerust met hightech biometrische
identificatie. De On-screen Fingerprint Scanner herkent jouw
unieke vingerafdruk, zodat jij als enige met een beweging je
telefoon kunt ontgrendelen.

Eigenschappen:
Autonomie gesprek

42 uur

Batterijcapaciteit

4500 mAh

Beeldverhouding

20:9

Besturingssysteem (OS)

Android

Bluetooth

ja

Bluetooth-versie

5.0

Breedte

7,6 cm

Diepte

0,77 cm

Dual SIM

ja

Geheugenkaartlezer

ja

Gewicht

179 g

GPS

ja

Hoogte

16,36 cm

Batterij meegeleverd?

ja

Kleur

Zwart

Kloksnelheid processor

2,2 GHz

NFC

ja

Optische zoom

8x

Processor

octa core

Schermgrootte

6,7 inch

Schermresolutie

1080 x 2400 pixels

Schermtechnologie

AMOLED

Aantal megapixels selfiecamera

32 megapixels

Type geheugenkaart

Micro SD / Micro SDHX /
Micro SDXC

USB-connectortype

USB-C

USB-aansluiting

ja

USB-versie

2.0

Opnamekwaliteit van video

2160p (4K Ultra HD)

Vingerafdruksensor

ja

Werkgeheugen

6 GB

Wi-Fi

ja

Wi-Fi Direct

ja

Wi-Fi-standaarden

Wi-Fi 802.11ac (Wi-Fi 5)

Wi-Fi-standaarden

Wi-Fi 802.11n (Wi-Fi 4)

Wi-Fi-standaarden

Wi-Fi 802.11b (Wi-Fi 1)

Wi-Fi-standaarden

Wi-Fi 802.11g (Wi-Fi 3)

Wi-Fi-standaarden

Wi-Fi 802.11a (Wi-Fi 2)
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3,5 mm aansluiting

ja

Aantal processorkernen

8

Aantal megapixels

64 megapixels

Opslagcapaciteit

128 GB

Aantal batterijen meegeleverd

1

Batterijtype

Pack

Mobiele dataverbinding

3G

Mobiele dataverbinding

4G
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