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Flagship



Galaxy Z Fold2

Galaxy Fold

Galaxy Z Flip





طراحی مدرن و پیشتاز

  Dynamic AMOLE 2x صفحه نمایش شیشه ای تاشونده

Flex Mode لوالی ضد گرد و غبار با قابلیت

مدل

ابعاد
وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

 اصلى

 سلفى

تبلت

تبلت

بسته

باترى (اسمى)

امنیت

موارد برجسته

دوربین

حسگر اثر انگشت کنارى

Snapdragon 865+

SM-F916

159.2 x 68.0 x 16.8/13.8 mm,

159.2 x 128.2 x 6.9/6.0 mm

282 g

7.6", Dynamic AMOLED Infinity Flex

6.2", Super AMOLED

12 GB RAM, 512 GB Internal Storage

12MP 2PD OIS  F/1.8 (W) + 16MP F/2.2 (UW) + 12MP F/2.4 (Tele)

10MP  FF  F2.2,  8MP F/1.9

10MP F/2.2

4,380 mAh (LTE), 4,235mAh (5G)

،App Continuity 120، قابلیتHz صفحه نمایش شیشه ى تاشونده با نرخ بازسازى
مالتى تسکینگ پیشرفته، صفحه نمایش روى کاور 6.2 اینچى، حسگر شتاب سنج، حسگر
اثر انگشت، حسگر ژیروسکوپ،حسگر ژئومغناطیسى، حسگر نور مجازى، حسگر مجاورت،

Dolby Atmos پشتیبانى از

 تبلت

 کاور

Galaxy Z Fold2



اولین گوشی با صفحه نمایش تاشو

طراحی منحصر به فرد

شش دوربین برای عکاسی در همه شرایط

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

 اصلى

 سلفى

تبلت

باز

بسته

باترى (اسمى)

امنیت

موارد برجسته

دوربین

حسگر اثر انگشت کنارگوشى

Octa-core Snapdragon 855

SM-F900

160.9 x 62.8 x 15.5 mm

160.9 x 117.9 x 7.6 mm

276 g

7.3", Dynamic AMOLED - 2152 x 1536 QXGA+

4.6", Dynamic AMOLED - 720 x 1680 HD+

12GB RAM, 512GB Internal Storage

16 MP F/2.2 (UW) + 12 MP F/1.5 & 2.4 (W) + 12 MP F/2.4 (Tele)

10 MP F/2.2

10 MP f/2.2 (Main) + 8 MP (Live Focus)

4,380 mAh [Dual, 2245 + 2135 mAh]

صفحه نمایش تاشو، باترى دوگانه، لوالى پیشرفته، دوربین شش گانه

 داخلى

 بیرونى

Galaxy Fold



Galaxy Z Flip

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

 اصلى

 سلفى

باز

بسته

باترى (اسمى)

امنیت

موارد برجسته

دوربین

Snapdragon 855+

حسگر اثر انگشت کنارى، تشخیص چهره

87.4 X 73.6 X 15.4~17.3 mm

167.3 X 73.6 X 6.9~7.2 mm

SM-F700

183 g

6.7", Dynamic AMOLED, FHD+

1.1" , Super AMOLED

8GB RAM, 256GB Internal Storage

12 MP F /1.8 (W) + 12 MP F/2.2 (UW

10 MP F/2.4

3,300 mAh [Dual, 930 + 2.375mAh]

صفحه نمایش تاشو، باترى دوگانه، شش سنسور تشخیص زاویه در لوال، حالت خود
ایستا (براى عکاسى و مکالمه)

 داخلى

 بیرونى

طراحی مدرن با سبکی پیشتاز

آخرین فناوری صفحه نمایش تاشو

قابلیت استفاده از دوربین در حالت ایستاده



Galaxy S20 Ultra

Galaxy S20+

Galaxy S10+

Galaxy S10

Galaxy S10e

Galaxy S20

Galaxy S10 Lite





Galaxy S20 Ultra

Nona bining 108 با تکنولوژیMP سنسور

(Space zoom) زوم تا ١٠٠ برابر

8K قابلیت فیلم برداری

 تکنولوژى  Folded lens، صفحه نمایش با سرعت بازسازى 120Hz، مقاوم در برابر
آب (IP68)، شتاب سنج، حسگر اثر انگشت، حسگر ژیروسکوپ، حسگر ژئومغناطیسى، 

حسگر اثر هال، حسگرنور، حسگر مجاورت

SM-G988

166.9 x 76.0 x 8.8 mm

222 g

16/12 GB RAM, 512/ 256/ 128 GB Internal Storage, Up to 1 TB Micro SD

6.9", Dynamic AMOLED 2X, WQHD+

108 MP F1.8 (W) Nona Binning + 12 MP F2.2 (UW)
+ 48 MP F3.5 (Tele) + TOF

5000 mAh (45W Super fast charging)

Exynos 990

40 MP F2.2 Tetra Binning

حسگر اثر انگشت مافوق صوت Ultrasonic، پردازنده امنیتى

موارد برجسته

دوربین

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

 اصلى

 سلفى

امنیت

باترى (اسمى)



Galaxy S20+

Space zoom ، صفحه نمایش 30X, Single take ،64 تله زوم اوپتیکالMPسنسور
با سرعت بازسازى 120Hz ، مقاوم در برابر آب (IP68)، شتاب سنج، حسگر اثر انگشت، 

حسگر ژیروسکوپ، حسگر ژئومغناطیسى، حسگر اثر هال، حسگرنور، حسگر مجاورت

SM-G985

 161.9 x 73.7 x 7.8 mm

188 g

6.7", Dynamic AMOLED 2X, WQHD+

12 MP F1.8 (W) + 12 MP F2.2 (UW) + 64 MP F2.0 (Tele) + TOF

4500 mAh (25W Super fast charging)

Exynos 990

10 MP F2.2

حسگر اثر انگشت مافوق صوت Ultrasonic، پردازنده امنیتى

12/8 GB RAM, 512/ 256/ 128 GB Internal Storage, Up to 1 TB Micro SD

دوربین
 اصلى

 سلفى

امنیت

موارد برجسته

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

باترى (اسمى)

حافظه

Dynamic AMOLED 2X فناوری جدید صفحه نمایش

(Space zoom) زوم تا ٣٠ برابر

8K قابلیت فیلم برداری



Galaxy S20

٦ مگاپیکسلی دوربین ٤

(Space zoom) زوم تا ٣٠ برابر

8K قابلیت فیلم برداری

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

 اصلى

 سلفى

باترى (اسمى)

امنیت

موارد برجسته

دوربین

Space zoom ، صفحه نمایش 30X, Single take ،64 تله زوم اوپتیکالMPسنسور
با سرعت بازسازى 120Hz ، مقاوم در برابر آب (IP68)، شتاب سنج، حسگر اثر  انگشت،

حسگر ژیروسکوپ، حسگر ژئومغناطیسى، حسگر اثر هال، حسگرنور، حسگر مجاورت

SM-G980

151.7 x 69.1 x7.9 mm

163 g

8/12 GB RAM, 128 GB Internal Storage, Up to 1 TB Micro SD

6.2", Dynamic AMOLED 2X, WQHD+

12 MP F1.8 (W) + 12 MP F2.2 (UW) + 64 MP F2.0 (Tele)

4000 mAh (25W Super fast charging)

Exynos 990

10 MP F2.2

حسگر اثر انگشت مافوق صوت Ultrasonic، پردازنده امنیتى



Galaxy S20 FE

Spacezom 30x  دوربین سه گانه حرفه ای به همراه

صفحه نمایش 120Hz تطبیق پذیر

Wireless Powershare باتری ٤٥٠٠ میلی آمپری و پشتیبانی از

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

 اصلى

 سلفى

باترى (اسمى)

امنیت

موارد برجسته

دوربین

 ،Spacexoom30x ،120 تطبیق پذیرHz صفحه نمایش بدون مرز با نرخ بازسازى
حسگر شتاب سنج،حسگر اثر انگشت، حسگر ژیروسکوپ، حسگر ژئومغناطیسى، حسگر
نور مجازى، حسگر مجاورت، پشتیبانى از Dolby Atmos، پشتیبانى از Dex وایرلس،

قابلیت Link to Windows  اختصاصى، مقاومت در برابر آب IP68، پشتیبانى از 
Powershare شارژ وایرلس و

SM-G781

159.8 x 74.5 x 8.4mm

190 g

6/8 RAM, 128/256GB Internal Storage, Up to 1TB Micro SD

6.5", Super AMOLED 120Hz

12MP(PD) f/1.8  (W) + 12MP f/2.2 (UW) + 8MP f/2.4 (Tele 3x)

4,500 mAh (25W Super Fast charging), Wireless Charging(15W),
Powershare

Exynos 990

32 MP F2.2 

،(Secure Processor) حسگر اثر انگشت روى صفحه نمایش، پردازنده امن
Enhanced Knox پلتفرم



Galaxy S10+

SM-G975

175 g

6.4", Dynamic AMOLED, Quad HD+

Ultrasonic حسگر اثر انگشت در روى صفحه نمایش با تکنولوژى

157.6x 74.1 x 7.8 mm

Exynos 9820

8/12* GB RAM, 128 GB/1 TB* Internal Storage

12.0 MP F1.5 & F2.4 (W) + 16.0 MP F2.2 (UW) + 12.0 MP F2.4 (Tele)

4100 mAh

10.0 MP F1.9 (Main) + 8.0 MP (Live Focus)

قابلیت نمایش و پخش تصاویر+HDR10  ، لرزشگیرSuperSteady ، باترى هوشمند 

 اصلى

 سلفى

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

باترى (اسمى)

امنیت

موارد برجسته

دوربین

Infinity-O display صفحه نمایش بدون مرز

دوربین فوق عریض ١٢٣ درجه

حسگر اثر انگشت روی صفحه نمایش



Galaxy S10

Infinity-O display صفحه نمایش بدون مرز

دوربین فوق عریض ١٢٣ درجه

حسگر اثر انگشت روی صفحه نمایش

 اصلى

 سلفى

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

باترى (اسمى)

امنیت

موارد برجسته

دوربین

قابلیت نمایش و پخش تصاویر+HDR10  ، لرزشگیرSuperSteady ، باترى هوشمند 

157 g

SM-G973

6.1", Dynamic AMOLED, Quad HD+

8GB RAM, 128/512 GB Internal Storage

3400 mAh

12.0 MP F1.5 & F2.4 (W) + 16.0 MP F2.2 (UW) + 12.0 MP F2.4 (Tele)

10.0 MP F1.9

149.9 x 70.4 x 7.8 mm

Exynos 9820

Ultrasonic حسگر اثر انگشت در روى صفحه نمایش با تکنولوژى



Galaxy S10e

Infinity-O display صفحه نمایش بدون مرز

دوربین فوق عریض ١٢٣ درجه

لرزشگیر ورزشی بر روی دوربین فوق  عریض

 اصلى

 سلفى

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

باترى (اسمى)

امنیت

موارد برجسته

دوربین
10.0 MP F1.9

SM-G970

142.2 x 69.9 x 7.9 mm

150 g

5.8", Dynamic AMOLED, FHD+

6/8 GB RAM, 128/256 GB Internal Storage

3100 mAh

Exynos 9820

12.0 MP F1.5 & F2.4 (W) + 16.0 MP F2.2 (UW)

حسگر اثر انگشت درکنار گوشى

قابلیت نمایش و پخش تصاویر+HDR10  ، لرزشگیرSuperSteady ، باترى هوشمند 



Galaxy S10 Lite

Snapdragon 855 پردازنده

دوربین سه گانه به همراه لنز ماکرو*

باتری قدرتمند ٤٥٠٠ میلی آمپری

* لنز ماکرو: فوکوس بر روی سوژه از فاصله بسیار کم برای ثبت جزییات بیشتر 

حسگر اثر انگشت روى صفحه نمایش، تشخیص چهره

صفحه نمایش با قابلیت پشتیبانى از+HDR10، لرزشگیرورزشى، لرزشگیرOIS براى فیلم
بردارى در شرایط عادى و یا نورکم، شتاب سنج، حسگر اثر انگشت، حسگر ژیروسکوپ،
حسگرژیومغناطیسى، حسگر اثر هال، حسگر نور، حسگر مجاورت، سه اسالت (دو سینى

(Micro SD سیم کارت و یک سینى کارت حافظه

Snapdragon 855, (Single 2.8 GHz + Triple 2.4 GHz + Quad 1.7 GHz) 

SM-G770

162.5 x 75.6 x 8.1 mm

186  g

 6.7", infinity-O, Super  AMOLED Plus, FHD+

48MP F2.0 (W) + 12 MP F2.2 (UW) + 5MP F2.4 (Macro)

32 MP F2.2

4500mAh (25W Super fast charging)

6/8GB RAM, 128GB Internal Storage, Micro SD up to 1TB

دوربین
 اصلى

 سلفى

موارد برجسته

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

امنیت

باترى (اسمى)



Galaxy Note20 Ultra

Galaxy Note10 Lite

Galaxy Note20

Galaxy Note10+





Galaxy Note20 Ultra

صفحه نمایش 120Hz تطبیق پذیر

قلم هوشمند بهینه شده

همکاری با مایکروسافت در توسعه ی ویژگی های جدید

8/12GB RAM, 128/256/512GB Internal Storage, Up to 1TB Micro SD

Ultrasonicحسگر اثر انگشت

SM-N985/N986

  164.8 x 77.2 x8.1 mm

208 g

Exynox 990

6.9", Dynamic AMOLED 2X

108MP (PD) F/1.8 (W) + 12MP F/2.2 (UW) + 12 MP F/3.0 (Tele 3x)

10 MP F2.2

4,500 mAh (25W Super Fast charging)

120Hz 9، صفحه نمایش بدون مرز با نرخ بازسازىms قلم هوشمند با بهبود تاخیر به
 ،Gorilla Glass Victus تطبیق پذیر، حسگر فکوس لیزرى، آخرین تکنولوژى شیشه جلو و عقب با 
سنسور دوربین108MP با 50x Spacexoom، حسگر شتاب سنج، حسگر اثر انگشت،
حسگر ژیروسکوپ، حسگر ژئومغناطیسى، حسگر نور مجازى ،حسگر مجاورت، پشتیبانى
 از Dolby Atmos، پشتیبانى از Dex وایرلس، قابلیت Link to Windows اختصاصى،

Microsoft با نرم افزارهاى Samsung Notes سازگارى کامل

دوربین
 اصلى

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

 سلفى

امنیت

موارد برجسته

باترى (اسمى)



Galaxy Note20

قلم هوشمند بهینه شده

همکاری با مایکروسافت در توسعه ی ویژگی های جدید

Reinforced Polycarbonat بدنه

Ultrasonic  حسگر اثر انگشت

SM-N980/N981

161.6 x 75.2 x 8.3 mm

192 g

Exynos 990

6.7", Spuer AMLOED Plus

8GB RAM, 128/256GB Internal Storage, Up to 1TB Micro SD

12MP (2PD) F/1.8  (W) + 12MP F/2.2 (UW) + 64 MP F/3.0 (Tele 5x)

10 MP F2.2

4,300 mAh (25W Super Fast charging)

 64MP تله با 30x Spacezoom، حسگر شتاب سنج، حسگر اثرانگشت، حسگر
ژیروسکوپ،حسگر ژئومغناطیسى، حسگر نور مجازى، حسگر مجاورت، پشتیبانى از
Dolby Atmos، پشتیبانى از Dex وایرلس، قابلیت Link to Windows  اختصاصى،

Microsoft با نرم افزارهاى Samsung Notes سازگارى کامل

دوربین
 اصلى

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

 سلفى

امنیت

موارد برجسته

باترى (اسمى)



Galaxy Note10+

Air Actions قلم هوشمند با قابلیت

Zoom-in Mic فیلم برداری حرفه ای با قابلیت

دوربین تشخیص عمق سه بعدی

2D تشخیص چهره ،Ultrasonic حسگر اثر انگشت در روى صفحه نمایش با تکنولوژى

SM-N975

162.3 x 77.2 x 7.9 mm

196 g (5G: 198 g)

Exynos 9825

6.8", Dynamic AMOLED, WQHD+

12 GB RAM + 256/512 GB Internal Storage + MicroSD upto 1TB

16 MB F2.2 (UW) + 12 MP F1.5 & 2.4 (W) + 12 MP
F2.1 (Tele) + Depth Vision Camera

10 MP F2.2

4300 mAh

قلم هوشمند با قابلیت تشخیص حرکات، فکوس زنده در هنگام فیلمبردارى، میکروفن سه گانه
   Wireless PowerShare, SPen, HDR10+,IP68

دوربین

 اصلى

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

 سلفى

امنیت

موارد برجسته

باترى (اسمى)



Galaxy Note10

Air Actions قلم هوشمند با قابلیت

Zoom-in Mic فیلم برداری حرفه ای با قابلیت

صفحه نمایش ٦٫٣ اینچی برای اولین بار در سری نوت 

2D تشخیص چهره ،Ultrasonic حسگر اثر انگشت در روى صفحه نمایش با تکنولوژى

SM-N970

151 x 71.8 x 7.9 mm

168 g

Exynos 9825

6.3", Dynamic AMOLED, FHD+

8 GB (5G version: 12 GB) RAM + 256 GB Internal Storage

16 MB F2.2 (UW) + 12 MP F1.5 & 2.4 (W) + 12 MP F2.1 (Tele)

10 MPv F2.2

3500mAh (25W Super fast charging)

قلم هوشمند با قابلیت تشخیص حرکات، فکوس زنده در هنگام فیلمبردارى، میکروفن سه گانه
 Wireless PowerShare, SPen, HDR10+ ,IP68

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

 اصلى

 سلفى

امنیت

موارد برجسته

دوربین

باترى (اسمى)



Galaxy Note10 Lite

S-Pen اولین محصول باالرده با قلم

باتری قدرتمند ٤٥٠٠ میلی آمپری

دوربین سه گانه

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

 اصلى

 سلفى

امنیت

موارد برجسته

دوربین

Exynos 9810, (Quad 2.7 GHz + Quad 1.7 GHz) 

حسگر اثر انگشت روى صفحه نمایش، تشخیص چهره

SM-N770

163.7 x 76.1 x 8.7 mm

199 g

 6.7", infinity-O, Super AMOLED, FHD+

12MP F1.7 (W) + 12 MP F2.2 (UW) + 12MP F2.4 (Tele)

32 MP F2.2

4500mAh (25W Super fast charging)

قلم هوشمند با بلوتوث داخلى، شتاب سنج، حسگر اثر انگشت، حسگر ژیروسکوپ،حسگر
ژیومغناطیسى، حسگر اثر هال، حسگر نور، حسگر مجاورت، سه اسالت (دو سینى سیم

       (Micro SD کارت و یک سینى کارت حافظه

6/8GB RAM, 128GB Internal Storage, Micro SD up to 1TB

باترى (اسمى)



A series



Galaxy A71
Galaxy A51
Galaxy A31
Galaxy A30s

Galaxy A21s

Galaxy A20s

Galaxy A10s

Galaxy A11

Galaxy A2 Core

Galaxy A01





Galaxy A71

دوربین چهارگانه به همراه لنز ماکرو

حسگر اثر انگشت روی صفحه نمایش

صفحه نمایش بدون مرز O شکل 

SM-A715

179 g

6.7", Infinity-O, Super AMOLED Plus,FHD+

163.6 x 76.0 x 7.7 mm

Snapdragon 730G (Dual 2.2 GHz + Hexa 1.8 GHz)

6/8GB RAM, 128GB Internal Storage, Micro SD up to 512GB

64 MP F1.8 (W) + 12 MP F2.2 (UW) + 5 MP F2.2 (D)
+ 5 MP F2.4 (Macro)

4500mAh (25W Super fast charging)

32 MP F2.2

حسگر اثر انگشت روى صفحه نمایش، تشخیص چهره

شتاب سنج، حسگر ژیروسکوپ، حسگر ژیومغناسیطى، حسگر اثر هال، حسگر نور، حسگر
(Micro SD دو سینى سیم کارت و یک سینى کارت حافظه) مجاورت، سه اسالت

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

 اصلى

 سلفى

امنیت

موارد برجسته

دوربین

باترى (اسمى)



Galaxy A51

دوربین چهارگانه به همراه لنز ماکرو

حسگر اثر انگشت روی صفحه نمایش

صفحه نمایش بدون مرز O شکل 

SM-A515

158.5 x 73.6 x 7.9 mm

172 g

6.5", Infinity-O, Super AMOLED, FHD+

4/6GB RAM, 64/128GB Internal Storage, Micro SD up to 512GB

4000 mAh (15W Fast Charging)

Exynos 9611 (Quad 2.3 GHz + Quad 1.7 GHz)

48 MP F2.0 (W) + 12 MP F2.2 (UW) + 5 MP F2.2 (D)
+ 5 MP F2.4 (Macro)

32 MP F2.2

حسگر اثر انگشت روى صفحه نمایش، تشخیص چهره

شتاب سنج، حسگر ژیروسکوپ، حسگر ژیومغناسیطى، حسگر اثر هال، حسگر نور، حسگر
(Micro SD دو سینى سیم کارت و یک سینى کارت حافظه) مجاورت، سه اسالت

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

 اصلى

 سلفى

امنیت

موارد برجسته

دوربین

باترى (اسمى)



Galaxy A31

صفحه نمایش سوپر آمولد ٦٫٤ اینچی

دوربین چهارگانه به همراه لنز ماکرو

باتری قدرتمند ٥٠٠٠ میلی آمپر

SM-A315

159.3 x 73.1 x 8.6 mm

185 g

6.4", Super AMOLED, FHD+

4/6GB RAM, 64/128GB Internal Storage, Up to 512GB Micro SD

5,000 mAh (15W  fast charging)

48 MP F/2.0 (W) + 8 MP F/2.2 (UW) + 5 MP F2.4 (Macro) +
 5 MP F/2.4 (Depth)

MT6768 Octa Core (Dual 2.0 GHz + Hexa 1.7 GHz)

20 MP F2.2

Samsung Knox حسگر اثر انگشت روى صفحه نمایش، پلتفرم امنیتى
صفحه نمایش بدون مرز U شکل، شتاب سنج، حسگر اثر انگشت، حسگر ژیروسکوپ،

حسگر ژئومغناطیسى، حسگر نور، حسگر مجاورت مجازى، قابلیت تشخیص سوژه
Dolby Atmos پشتیبانى از ،(Scene Optimizer)

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

 اصلى

 سلفى

امنیت

موارد برجسته

دوربین

باترى (اسمى)



Galaxy A30s

باتری با ظرفیت ٤٠٠٠ میلی آمپر

دوربین دو گانه

حسگر اثر انگشت روی گوشی

25 MP F1.7 (W) + 5 MP (D) + 8 MP F2.2 (UW)

158.5 x 74.7 x 7.8 mm

Exynos 7904 (Dual 1.8 GHz + Hexa 1.6 GHz)

حسگرشتاب سنج، حسگر اثر انگشت، حسگر ژیروسکوپ، حسگر ژیومغناطیسى،حسگر نور،
(Micro SDدو سینى سیم کارت و یک سینى کارت حافظه) حسگر مجاورت، سه اسالت

SM-A307

166 g

6.4", Infinity-V Super AMOLED, HD+

حسگر اثر انگشت روى صفحه گوشى، تشخیص چهره

3/4GB Ram, 32/64/128GB Internal storage, Micro SD up to 512GB 

16MP F2.0

4000mAh

 اصلى

 سلفى

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

باترى (اسمى)

امنیت

موارد برجسته

دوربین



Galaxy A21s

صفحه نمایش ٦٫٥ اینچی بدون مرز 

دوربین چهارگانه به همراه لنز ماکرو

باتری قدرتمند ٥٠٠٠ میلی آمپر

SM-A217

163.7 x 75.3 x 8.9 mm

192 g

6.5", TFT, HD+

3/4/6GB RAM, 32/64 Internal Storage, Up to512GB Micro SD

5,000 mAh (15W  fast charging)

Exynos 850 Octa Core  (Up to 2.0 GHz)

48 MP F/2.0 (W) + 8 MP f/2.2 (UW) + 2MP F2.4 (Macro) +
2 MP F/2.4 (Depth)

13 MP F2.2

حسگر اثر انگشت پشت صفحه نمایش

صفحه نمایش بدون مرز O شکل، شتاب سنج، حسگر اثر انگشت، حسگر ژیروسکوپ،
Dolby Atmos حسگر ژئومغناطیسى، حسگر نور مجازى، حسگر مجاورت، پشتیبانى از

 اصلى

 سلفى

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

باترى (اسمى)

امنیت

موارد برجسته

دوربین



Galaxy A20s

باتری با ظرفیت ٤٠٠٠ میلی آمپر

دوربین دو گانه

حسگر اثر انگشت پشت گوشی

حسگرشتاب سنج، حسگر اثر انگشت، حسگر ژیروسکوپ، حسگر ژیومغناطیسى،حسگر نور،
(Micro SDدو سینى سیم کارت و یک سینى کارت حافظه) حسگر مجاورت، سه اسالت

SM-A207

178 g

6.5", Infinity-V, TFT, HD+

حسگر اثر انگشت پشت گوشى، تشخیص چهره

163.3 x 77.5 x 8.0 mm

Snapdragon 450 Octa 1.8 GHz

3/4GB Ram, Internal storage: 32/64GB, Micro SD up to 512GB

13 MP F1.8 (W) + 5 MP (D) + 8 MP F2.2 (UW)

8MP F2.0

4000mAh

 اصلى

 سلفى

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

باترى (اسمى)

امنیت

موارد برجسته

دوربین



Galaxy A11

صفحه نمایش ٦٫٤ اینچی بدون مرز 

دوربین سه گانه به همراه لنز ماکرو

باتری قدرتمند ٤٠٠٠ میلی آمپر

SM-A11 5

161.38 x 76.34 x 8 mm

177 g

6.4", TFT, HD+

2/3GB RAM, 32GB Internal Storage, Up to512GB Micro SD

4000 mAh (15W Fast Charging)

Snapdragon 450 Octa Core  (Dual 1.8 GHz)

13 MP F/1.8 (W) + 5 MP F/2.2 (UW) +2 MP F/2.4 (Depth)

8 MP F2.0

حسگر اثر انگشت پشت صفحه نمایش

صفحه نمایش بدون مرز O شکل، شتاب سنج، حسگر اثر انگشت، حسگر نور، 
حسگر مجاورت، پشتیبانى از ساعتهاى هوشمند و لوازم جانبى هوشمند سامسونگ

 اصلى

 سلفى

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

باترى (اسمى)

امنیت

موارد برجسته

دوربین



Galaxy A10s

باتری با ظرفیت ٤٠٠٠ میلی آمپر

دوربین دو گانه

حسگر اثر انگشت پشت گوشی

SM-A107

156.9  x 75.8 x 7.8 mm

168 g

6.2", Infinity-V, TFT, HD+

حسگر اثر انگشت پشت گوشى، تشخیص چهره

MT6762 (Quad 2.0 + Quad 1.5 GHz)

2GB Ram, 32GB Internal storage, Micro SD up to 512GB

13 MP F1.8 (W) + 2 MP (D)

8MP F2.0

4000mAh

حسگرشتاب سنج، حسگر نور، حسگر مجاورت، سه اسالت (دو سینى سیم کارت و یک
(Micro SDسینى کارت حافظه

 اصلى

 سلفى

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

باترى (اسمى)

امنیت

موارد برجسته

دوربین



Galaxy A2 Core

Go سیستم عامل آندروید نسخه

Go بهینه شده برای برنامه های آندروید

صفحه نمایش ٥٫٠ اینچی

تشخیص چهره

SM-A260

142 g

5.0", TFT, QHD

141.6 x 71.0 x 9.1 mm

Octa-Core (1.6GHz)

1GB RAM, 8/16 GB Internal Storage

5.0 MP F1.9

5.0 MP F2.2

2600 mAh

آندروید نسخه GO، پشتیبانى از حافظه ى جانبى تا 256 گیگابایت

 اصلى

 سلفى

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

باترى (اسمى)

امنیت

موارد برجسته

دوربین



Galaxy A01

صفحه نمایش بدون مرز V شکل

دوربین دوگانه

پردازنده هشت هسته ای

3000 mAh

تشخیص چهره

SM-A017

149 g

5.7", Infinity-V, TFT LCD, HD+

146.2 x 70.9 x 8.3 mm

Snapdragon 439 (Quad 2 GHz + Quad 1.45 GHz)

2GB RAM, 16/32GB Internal Storage , Micro SD up to 512GB

13 MP F2.2 (W) + 2 MP F2.4 (D)

5.0 MP F2.2

حسگرشتاب سنج، حسگر نور، حسگر مجاورت، سه اسالت (دو سینى سیم کارت و یک
سینى کارت حافظهMicro SD)، بلوتوث نسخه 4/2

 اصلى

 سلفى

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

باترى (اسمى)

امنیت

موارد برجسته

دوربین



Galaxy A01 Core

صفحه نمایش ٥٫٣ اینچی

طراحی مینیمال

٥١٢GB پشتیبانی از حافظه جانبی تا

3000 mAh

SM-A013

150 g

5.3", TFT, HD+

 67.5 x 141.7 x 8.6mm

MT6739 Quad-core

1/2 RAM, 16/32GB Internal Storage, Up to 1TB Micro SD,
Up to 512GB MicroSD

8MP F/2.2

5 MP F/2.4

آندروید10 بهینه شده نسخه Go، پشتیبانى از دو سیم کارت همزمان، سرویس هاى
2/1 UI محیط کاربرى ،Go براى آندروید Maps و Gmail بهینه شده گوگل نظیر

نسخه Go، حسگر شتاب سنج

 اصلى

 سلفى

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

باترى (اسمى)

امنیت

موارد برجسته

دوربین

پسورد، پین، پترن



Wearable



Galaxy Watch 3  45mm

Galaxy Watch  42mm

Galaxy Watch Active 2  40mm

Galaxy Watch  42mm

Galaxy Watch  46mm

Galaxy Watch Active 2  44mm





Galaxy Watch 3
45mm

سنسورهای سالمتی برای بررسی و انالیز فعالیت ورزشی

میکروفن و بلندگوی داخلی برای پاسخ دهی به مکالمات

طراحی کالسیک و جنس بدنه استیل ضد زنگ و یا تینانیوم

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

باترى (اسمى)

موارد برجسته

SM-R840

53.8g (Titan 43g)

1.4" Super AMOLED, Corning Gorilla Glass DX

46.2 x 45.0 x 11.1 mm

Exynos 9110 

1GB RAM, 8GB Internal Storage

340mAh

حسگر  اندازه گیرى اکسیژن خون، حسگر ECG (نوار قلب) و ضربان قلب، تحلیل میزان
،Fall Detection در هنگام فعالیت ورزشى، حسگر (VO2max) حداکثر اکسیژن خون دریافتى

Bixby تحلیل روند و گزارش دهى فعالیت ورزشى، تحلیل کیفیت خواب، پشتیانى از



Galaxy Watch 3
41mm

سنسورهای سالمتی برای بررسی و انالیز فعالیت ورزشی

میکروفن و بلندگوی داخلی برای پاسخ دهی به مکالمات

طراحی کالسیک و بدنه استیل ضد زنگ

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

باترى (اسمى)

موارد برجسته

SM-R850

48.2 g

1.2" Super AMOLED, Corning Gorilla Glass DX

42.5 x 41.0 x 11.3T

Exynos 9110

1GB RAM, 8GB Internal Storage

247mAh

حسگر  اندازه گیرى اکسیژن خون، حسگر ECG (نوار قلب) و ضربان قلب، تحلیل میزان حداکثر
،Fall Detection در هنگام فعالیت ورزشى، حسگر (VO2max) اکسیژن خون دریافتى
 Bixby تحلیل روند و گزارش دهى فعالیت ورزشى، تحلیل کیفیت خواب، پشتیانى از



Galaxy Watch Active 2
44mm

حسگر ضربان قلب هشت گانه

اسپیکر و میکروفن داخلی برای مکالمه

(Gym tracker) قابلیت سینک شدن با دستگاه های ورزشی

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

باترى (اسمى)

موارد برجسته

SM-R820

42 g

1.4" (34 mm)

44 x 44 x 10.9 T

Dual Core (1.15 GHz)

768 MB RAM + 4GB Internal Storage (BT) or
1.5 GB RAM + 4 GB Internal storate (LTE)

340 mAh

مقاوم در برابر آب IP68، میکروفن داخلى، اسپیکر، ریموت کنترل براى ثبت عکس در
گوشى، شتاب سنج، فشارسنج، نورسنج محیط



Galaxy Watch Active 2
40mm

SM-R830

37 g

1.2" (30 mm)

40 x 40 x 10.9 T

Dual Core (1.15 GHz)

768 MB RAM + 4GB Internal Storage (BT) or
1.5 GB RAM + 4 GB Internal storate (LTE)

247 mAh

مقاوم در برابر آب IP68، میکروفن داخلى، اسپیکر، ریموت کنترل براى ثبت عکس در
گوشى، شتاب سنج، فشارسنج، نورسنج محیط

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

باترى (اسمى)

موارد برجسته

حسگر ضربان قلب هشت گانه

اسپیکر و میکروفن داخلی برای مکالمه

(Gym tracker) قابلیت سینک شدن با دستگاه های ورزشی



Galaxy Watch
46mm

Super AMOLED صفحه نمایش

حسگر ضربان قلب و استرس 

مقاوم در برابر آب و غبار 

SM-R800

63 g

1.3", Super AMOLED

Dual Core (1.15 GHz)

0.75GB RAM, 4.0 GB Internal Storage

472 mAh

شتاب سنج، فشارسنج، حسگر ژیروسکوپ، حسگر HR ، حسگر نور، بلوتوث نسخه 2/4,
مقاومت در برابرآب (5 اتمسفرى)

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

باترى (اسمى)

موارد برجسته

49 x 46 x 13 mm



Galaxy Watch
42mm

Super AMOLED صفحه نمایش

حسگر ضربان قلب و استرس 

مقاوم در برابر آب و غبار 

SM-R810

49 g

1.2", Super AMOLED

Dual Core (1.15 GHz)

0.75GB RAM, 4.0 GB Internal Storage

270 mAh

شتاب سنج، فشارسنج، حسگر ژیروسکوپ، حسگر HR ، حسگر نور، بلوتوث نسخه 2/4,
مقاومت در برابرآب (5 اتمسفرى)

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

باترى (اسمى)

موارد برجسته

 45.7 x 41.9 x 12.7 mm



Galaxy Fite





SM-R375

15 g

0.74" PMOLED (64 x 128)

16.0 x 40.2 x 10.9 mm

70 mAh

شتاب سنج، فشارسنج،حسگر ژیروسکوپ، تشخیص حرکت ورزشى به صورت خودکار،
بررسى کیفیت خواب

مدل

ابعاد

وزن

نمایشگر

باترى (اسمى)

موارد برجسته

تا یک هفته دوام باتری

مدیریت ضربان قلب، و کیفیت خواب

دریافت نوتیفیکشن های گوشی

Galaxy Fite



Galaxy Buds Live

Galaxy Buds

Galaxy Buds+





مدل

ابعاد و ورزن هدفون

ابعاد و وزن قاب

پردازنده

ظرفیت باترى هدفون  (اسمى)

ظرفیت باترى قاب  (اسمى)

موارد برجسته

 

SM-R180

50 x 50.2 x 27.8mm    42.2 g

27.3 x 14.9 x 16.5mm     5.6 g

60 mAh

472 mAh
تکنولوژى حذف نویز (ANC)، میکروفن سه گانه به همراه VPU جهت حذف نویز در
هنگام انتقال صدا، پشتیبانى از دستورات صوتى Bixby، تاچ لمسى، اشتراك صدا، سازگارى

Windows10 با دستگاه هاى اندرویدى و

طراحی متفاوت و راحت 

حذف نویز صدای محیط بر روی پخش صدا و میکروفن

١٢mm بلندگوی قدرتمند

Galaxy Buds Live

BCM43015



مدل

ابعادهدفون توگوشى

وزن هدفون توگوشى

ابعاد قاب

وزن قاب

پردازنده

ظرفیت باترى هدفون  (اسمى)

ظرفیت باترى قاب  (اسمى)

موارد برجسته
 

SM-R175

6.3 g

39.6 g

17.5 x 19.2 x 22.5mm

38.8 x 70.0 x 26.5mm

BCM43015

85 mAh

270 mAh

اسپیکر دوگانه، میکروفن سه گانه، باترى قدرتمند

میکروفن سه گانه برای کاهش نویز در هنگام مکالمه

اسپیکر دوگانه و کیفیت صدای بهبود یافته

عمر باتری تا ٢٢ ساعت (١١ ساعت ایرباد + ١١ ساعت با کیس)

Galaxy Buds+



Galaxy Buds

طراحی کوچک و سبک

قابلیت شارژ بدون سیم

عمر باتری  تا ١٣ ساعت ( ٦ساعت ایرباد + ٧ساعت با کیس )

 

SM-R170

5.6 g

39.6 g

19.2 x 17.5 x 22.5mm

26.5 x 70 x 38.8

58 mAh

252 mAh

قابلیت شارژ وایرلس، شتاب سنج، حسگر اثر هال، حسگر مجاورت، بلوتوث نسخه 5,0

مدل

ابعادهدفون توگوشى

وزن هدفون توگوشى

ابعاد قاب

وزن قاب

موارد برجسته

پردازنده

ظرفیت باترى هدفون  (اسمى)

ظرفیت باترى قاب  (اسمى)

BCM43014



Tablet



Galaxy Tab S7+
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Galaxy Tab S7+

 اصلى

 سلفى

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

باترى (اسمى)

امنیت

موارد برجسته

دوربین

10,090 mAh (45 W Super Fast Charging)

SM-T976

285.0 x 185.0 x 5.7 mm

575 g

12.4", Super AMOLED (120 Hz)

6/8GB RAM, 128/256GB Internal Storage, Up to 1TB Micro SD

Snapdragon 865 Plus 

13MP f/2.0 (W), 5MP F/2.2 (UW)

8MP F/2.0

حسگر اثر انگشت روى صفحه

 قلم هوشمند با قابلیت اتصال به بدنه تبلت، حسگر شتاب سنج،حسگر اثر انگشت،حسگر
 ژیروسکوپ،حسگر ژئومغناطیسى، حسگر نور مجازى، حسگر مجاورت، بلندگوى چهارگانه
Link to Windows وایرلس، قابلیت Dex پشتیبانى از ،Dolby Atmos با قابلیت پشتیبانى از
اختصاصى، سازگارى کامل Samsung Notes با نرم افزارهاى Microsoft، نرم افزارهاى

Clip Studio و Canva ،Noteshelf پیش نصب شده طراحى

صفحه نمایش تطبیق پذیر با نسبت به قاب ٨٥٪

Air Actions قلم هوشمند به همراه پشتیبانی از

سخت افزار قدرتمند



Galaxy Tab S7

 اصلى

 سلفى

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

باترى (اسمى)

امنیت

موارد برجسته

دوربین

8,000 mAh (45 W Super Fast Charging)

SM-T875

253.8 x 165.3 x 6.3 mm

498 g

11", LTPS (120 Hz)

6/8GB RAM, 128/256GB Internal Storage, Up to 1TB Micro SD

Snapdragon 865 Plus

13MP f/2.0 (W), 5MP f/2.2 (UW)

8.0 MP (F2.0)

حسگر اثر انگشت کنارى

قلم هوشمند با قابلیت اتصال به بدنه تبلت، حسگر شتاب سنج، حسگر اثر انگشت، حسگر
ژیروسکوپ، حسگر ژئومغناطیسى، حسگر نور مجازى، حسگر مجاورت، بلندگوى چهارگانه با
Link to Windows وایرلس، قابلیت Dex پشتیبانى از ،Dolby Atmos قابلیت پشتیبانى از
اختصاصى، سازگارى کامل Samsung Notes با نرم افزارهاى Microsoft، نرم افزارهاى

Clip Studio و Canva، Noteshelf پیش نصب شده طراحى

صفحه نمایش تطبیق پذیر با نسبت به قاب ٨٣٪

Air Actions قلم هوشمند به همراه پشتیبانی از

سخت افزار قدرتمند



Galaxy Tab S6

 اصلى

 سلفى

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

باترى (اسمى)

امنیت

موارد برجسته

دوربین

7040 mAh

SM-T860

245 x 160 x 5.7 mm

420 g

10.5" , Super AMOLED

6/8GB RAM, 128/256 GB Internal Storage

Octa Core 7nm (1x2.84 GHz 3x2.41 GHz 4x1.78 GHz)

13 MP F2.0 (W) + 5.0 MP F2.2 (UW)

8.0 MP (F2.0)

حسگر اثر انگشت در روى صفحه نمایش

قلم هوشمند با قابلیت تشخیص حرکات، پشتیبانى از حافظه ى خارجى تا 1 ترابایت؛
پشتیبانى از Dex ، قلم S Pen ، پشتیبانى از کیبورد، اسپیکر چهارگانه

طراحی نازک و سبک

Air Actions قلم هوشمند با قابلیت

حسگر اثر انگشت روی صفحه نمایش



Galaxy Tab S6 Lite

 اصلى

 سلفى

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

باترى (اسمى)

امنیت

موارد برجسته

دوربین

SM-P615

244.5 x 154.3 x 7.0 mm

467 g

10.4", TFT , WUXGA+, SBR 81.1%

4GB RAM, 64/128 GB Internal Storage, Up to 1TB Micro SD

7040 mAh

Exynos9611 Octa Core  (Quad 2.3 GHz + Quad 1.7 GHz)

8 MP

5 MP

تشخیص چهره

قلم هوشمند، بدنه فلزى، بلندگوى دوگانه، شتاب سنج،حسگر ژیروسکوپ،حسگر اثر هال،
حسگر نور

صفحه نمایش ١٠٫٤ اینچی (نسبت تصویر ٨١٫١)

پشتیبانی از قلم هوشمند

بدنه سبک و فلزی



Galaxy Tab S5e

 اصلى

 سلفى

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

باترى (اسمى)

امنیت

موارد برجسته

دوربین

SM-T725

245.0 x 160.0 x 5.5 mm

400 g

10.5", Super AMOLED, WQXGA

4 GB RAM, 64 GB Internal Storage
(or 6 GB RAM, 128GB Internal Storage)

7040 mAh

Octa Core (Dual 2.0 GHz + Hexa 1.7 GHz)

13.0 MP F2.0

8.0 MP F2.0

4K طراحى مینیمال،4 اسپیکر مجزا ، ضبط ویدیوى

حسگر اثر انگشت روى لبه ى کنارى

بدنه فلزی سبک و نازک

Super AMOLED صفحه نمایش ١٠٫٥ اینچی

Dolby Atmos با قابلیت AKG چهار اسپیکر



Galaxy Tab A 10.1    2019

بدنه فلزی

سخت افزار قدرتمند

 6150mAh  باتری با دوام

 

SM-T510

470 g

10.1", TFT

2.0 GB RAM, 32 GB Internal Storage
(or 3 GB RAM, 32GB Internal Storage)

6150 mAh

8.0 MP F2.0

5.0 MP F2.2

245.2 x 149.4 x 7.5 mm

Lassen O+ Octa Core (Dual1.8 GHz + Hexa 1.6 GHz)

طراحى مینیمال، صداى سه بعدى

تشخیص چهره

 اصلى

 سلفى

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

باترى (اسمى)

امنیت

موارد برجسته

دوربین



Galaxy Tab A 8Plus    2019

پشتیبانی از قلم

صفحه نمایش 8 اینچی با 76.5% نسبت صفحه نمایش به بدنه

512GB پشتبانی از حافظه جانبی تا

SM-P205

201.5 x 122.4 x 8.9 mm

325 g

8.0" , TFT

3.0 GB RAM, 32 GB Internal Storage

4200 mAh

Octa Core (1.8 GHz , 1.6 GHz), WUXGA

8.0 MP

5.0 MP

S PEN قلم

تشخیص چهره

 اصلى

 سلفى

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

باترى (اسمى)

امنیت

موارد برجسته

دوربین
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