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Flagship





(Spen) پشتیبانی از قلم هوشمند

  IPx8 مقاومت در برابر آب

مالتی تسکینگ پیشرفته

Galaxy Z Fold3

مدل

ابعاد
وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

 اصلى

 سلفى

کاور

تبلت

بسته

باترى (اسمى)

امنیت

موارد برجسته

دوربین

حسگر اثر انگشت کنارى

Snapdragon 888 (5nm) 

SM-F926

67.1 x 158.2 x 16.0~ 14.4mm,

128.1 x 158.2 x 6.4mm

271 g

7.6", Dynamic AMOLED 2X Display, Infinity Flex Display 

6.2", Dynamic AMOLED 2X Display 

12GB RAM, 256/512GB  Internal Storage

12 MP DP f/1.8 (W), 12 MP FF f/2.2 (UW), 12 MP f/2.4 (Tele)

4 MP f/1.8 Under Display Camera

10 MP f/2.2

4400mAh (dual battery), 25W Fast Charging ,  Wireless 10W,
Wireless PowerShare

محافظ صفحه نمایش جدید (PET)، جنس بدنه و صفحه نمایش GG Victus، فریم
Armor Aluminum، اسپیکر استریو با پشتبانى از Dolby Atmos، پشتبانى از

Flex Mode، Dual recording, Director's view

 تبلت

 کاور



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

Dynamic AMOLED 2x, Infinity-O Display

6.2", Super AMOLED

12 GB RAM, 256 GB Internal Storage

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

10MP  FF  f/2.2

10MP f/2.2

4,500 mAh (LTE)

،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", Super 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 (Depth)

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

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

 داخلى

 بیرونى

Galaxy Fold



طراحی مدرن و مینیمال 

   Flex Mode پشتیبانی از
  IPx8 مقاومت در برابر آب

مدل

ابعاد
وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

 اصلى

 سلفى

تبلت

بسته

باترى (اسمى)

امنیت

موارد برجسته

دوربین

حسگر اثر انگشت کنارى

Snapdragon 888 (5nm) 

SM-F711

86.4 x 72.2 x 17.1/15.9 mm,

166 x 72.2 x 6.9 mm

183 g

 6.7“, Dynamic AMOLED 2X, Adaptive 120Hz, Infinity Flex Display

1.9”, Super AMOLED 60Hz

8 GB LPDDR5 RAM, 128/256 GB  Internal Storage

12 MP DP f/1.8 (W), 12 MP FF f/2.2 (UW)

10 MP FF f/2.4

3,300 mAh (Dual) , fast Charging 15W, Wireless 10W,
Wireless PowerShare

،GG Victus جنس بدنه و صفحه نمایش ،(PET) محافظ صفحه نمایش جدید
،Dolby Atmos اسپیکر استریو با پشتبانى از ،Armor Aluminum فریم

Flex Mode، Dual recording, Director's viewپشتبانى از

 تبلت

 کاور

Galaxy Z Filp3





Galaxy S21 Ultra

پردازنده قدرتمند با معماری ٥ نانومتری

دوربین 108MP با قابلیت عکاسی ١٢بیتی

صفحه نمایش 120Hz تطبیق پذیر

SM-G998

165.1 x 75.6 x 8.9 mm

227 g

12/16 RAM, 128/256/512GB Internal Storage

6.8", Dynamic AMOLED 2X (11~120Hz), QHD+

108MP(PD) f/1.8  (W) + 12MP(PD) f/2.2 (UW) +10MP f/2.4
(Tele 3x 2PD)+ 10MP f/4.9 (Tele10x 2PD)

5,000 mAh (25W Super Fast charging),
Wireless Charging(15W), Wireless Powershare 

Exynos 2100 - 5nm

40 MP (PD) f/2.2

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

موارد برجسته

دوربین

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

 اصلى

 سلفى

امنیت

باترى (اسمى)

صفحه نمایش بدون مرز با نرخ بازسازى 120Hz تطبیق پذیر، حسگر فکوس لیزرى 
و فازى، فیلمبردارى 4K با نرخ 60 فریم بر روى تمامى سنسورها، سوپر استیدى60 
از  پشتیبانى  پیشرفته،   8k snap video، Single take،عکاسى12بیتى فریم، 
Dolby Atmos، پشتیبانى از Dex وایرلس،  قابلیت Link to Windows اختصاصى، 

IP68 مقاومت در برابر آب



Galaxy S21+

پردازنده قدرتمند با معماری ٥ نانومتری

صفحه نمایش 120Hz تطبیق پذیر

Gorilla Glass Victus جنس بدنه شیشه محافظت شده با

SM-G996

161.5 x 75.6 x 7.8 mm

200 g

8 RAM, 128/256GB Internal Storage

6.7", Dynamic AMOLED 2X (48~120Hz), FHD+

12MP(2PD) F1.8  (W) + 12MP f/2.2 (UW) + 64 MP f/2.0 (Tele 3x)

4,800 mAh (25W Super Fast charging),
Wireless Charging(15W), Wireless Powershare

Exynos 2100 - 5nm

10 MP (PD) f/2.2

موارد برجسته

دوربین

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

 اصلى

 سلفى

امنیت

باترى (اسمى)

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

صفحه نمایش بدون مرز با نرخ بازسازى 120Hz تطبیق پذیر، حسگر فکوس لیزرى 
با نرخ 60 فریم، سوپر استیدى60   4K فیلمبردارى ،Space zoom 30X،و فازى
 Dolby پشتیبانى از ،Single take 8k snap video، Director mode ،فریم
اختصاصى،   Link to Windows قابلیت  وایرلس،   Dex از  پشتیبانى   ،Atmos

IP68 مقاومت در برابرآب



Galaxy S21

پردازنده قدرتمند با معماری ٥ نانومتری

صفحه نمایش 120Hz تطبیق پذیر

64MP دوربین تله

SM-G991

151.7 x 71.2 x 7.9mm

169 g

8 RAM, 128/256GB Internal Storage

6.2", Dynamic AMOLED 2X (48~120Hz), FHD+

12MP(2PD) f/1.8  (W) + 12MP f/2.2 (UW) + 64 MP f/2.0 (Tele 3x)

4,000 mAh (25W Super Fast charging),
Wireless Charging(15W), Powershare

Exynos 2100 - 5nm

10 MP (PD) f/2.2

موارد برجسته

دوربین

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

 اصلى

 سلفى

امنیت

باترى (اسمى)

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

صفحه نمایش بدون مرز با نرخ بازسازى 120Hz تطبیق پذیر، حسگر فکوس لیزرى 
با نرخ 60 فریم، سوپر استیدى60   4K فیلمبردارى ،Space zoom 30X،و فازى
 Dolby پشتیبانى از ،Single take ،8k snap video، Director mode ،فریم
اختصاصى،   Link to Windows قابلیت  وایرلس،   Dex از  پشتیبانى   ،Atmos

IP68 مقاومت در برابرآب



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), Wireless Powershare

Exynos 990

32 MP f/2.2

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





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 f/2.2

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

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/2.0 (Tele 5x)

10 MP f/2.2

4,300 mAh (25W Super Fast charging), Wireless Powershare

دوربین
 اصلى

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

 سلفى

امنیت

 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

موارد برجسته

باترى (اسمى)



A series





Galaxy A72

SM-A725

203 g

6.7",  SuperAMOLED (90Hz), FHD+

165 x 77.4 x 8.4 mm

Snapdragon 720G

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

64 MP OIS f/1.8 (W) + 12MP f/2.2 (UW) +
8 MP f/2.4 (Tele 3x) + 5 MP f/2.4 (Macro)

5,000 mAh (25W fast charging)

32 MP (PD) f/2.2

حسگر اثر انگشت زیرصفحه نمایش

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

 اصلى

 سلفى

امنیت

موارد برجسته

دوربین

باترى (اسمى)

90Hz با نرخ بازسازی Super AMOLED صفحه نمایش

 Space Zoom 30x دوربین تله سه برابر به همراه

IP67 مقاومت در برابر آب

لرزشگیر سوپر استیدى ، Single Take، صفحه نمایش با استاندارد GG5، حسگر شتاب سنج، 
حسگر اثر انگشت، حسگرژیروسکوپ، حسگر ژئومغناطیسى، حسگر نور، حسگرمجاورت 

Fun مجازى ، حسگر هال ، مد عکاسى



Galaxy A52

SM-A525

159.9 x 75.1 x 8.4 mm

187 g

6.5",  SuperAMOLED (90Hz), FHD+

4/6/8GB RAM, 128/256GB Internal StorageUp to 1TB Micro SD

4,500 mAh (25W fast charging)

Snapdragon 720G

64 MP OIS f/1.8 (W) + 12MP f/2.2 (UW)
+ 5 MP f/2.4 (Depth) + 5 MP f/2.4 (Macro)

32 MP (PD) f/2.2

حسگر اثر انگشت روى صفحه نمایش

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

 اصلى

 سلفى

امنیت

موارد برجسته

دوربین

باترى (اسمى)

90Hz با نرخ بازسازی Super AMOLED صفحه نمایش

Dolby Atmos بلندگو استریو با پشتیبانی از

IP67 مقاومت در برابر آب

لرزشگیر سوپر استیدى ، Single Take، صفحه نمایش با استاندارد GG5، حسگر شتاب سنج، 
حسگر اثر انگشت، حسگرژیروسکوپ، حسگر ژئومغناطیسى، حسگر نور، حسگرمجاورت 

Fun مجازى ، حسگر هال ، مد عکاسى



Galaxy A32

SM-A325

158.9 x 73.6 x 8.4 mm

184 g

6.4",  SuperAMOLED (90Hz), FHD+

8/6/4GB RAM, 128/64GB Internal Storage, Up to 1TB Micro SD

5,000 mAh (15W fast charging)

64 MP f/1.8 (W) + 8MP f/2.2 (UW) + 5 MP f/2.4 (Depth)/(Macro)

Helio G80

20 MP f/2.2

حسگر اثر انگشت روى صفحه نمایش

حسگر شتاب سنج، حسگر اثر انگشت، حسگرژیروسکوپ، حسگرژئومغناطیسى،حسگرنور، 
حسگر مجاورت مجازى ، حسگر هال، پشتیبانى از محصوالت جانبى هوشمند سامسونگ

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

 اصلى

 سلفى

امنیت

موارد برجسته

دوربین

باترى (اسمى)

 90Hz با نرخ بازسازی Super AMOLED صفحه نمایش

F1.8 6 با 4MP دوربین اصلی

پشتیبانی از Gorrila glass 5 برای صفحه نمایش



Galaxy A12

دوربین چهار گانه

صفحه نمایش ٦٫٥ اینچی

باتری قدرتمند ٥٠٠٠ میلی آمپر

SM-A125F

205 g

6.5", TFT, HD+

3/4/6 RAM, 32/64/128GB Internal Storage, Up to 1TB Micro SD

5000mAh (15W Fast Charging)

MTK6765(G35)

8 MP f/2.2

حسگر اثر انگشت کنارى

48MP f/2.0  (W) + 5MP f/2.2 (UW) + 2MP f/2.4 (D) +
2MP f2.4 (Macro)

 اصلى

 سلفى

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

باترى (اسمى)

امنیت

موارد برجسته

دوربین

سیم کارت دوگانه، جک صداى 3.5mm، سگر شتاب سنج،حسگر اثر انگشت، حسگر نور 
مجازى ،حسگر مجاورت مجازى، حسگر گریپ، پشتیبانى از Dolby Atmos، پشتیبانى از

ساعت ها و هدست هاى هوشمند سامسونگ

164 x 75.8 x 8 mm



Galaxy A03s

دوربین سه گانه

حسگر اثرانگشت کناری

باتری ٥٠٠٠ میلی آمپری

SM-A037

حسگر اثرانگشت کنارى

196 g

6.5", TFT, Infinity-V

164.3 x 76 x 9.1 mm

MTK6765 (P35)

3/4GB RAM, 32/64GB  Internal Storage, Up to 1TB SD card

13MP  f/2.2 (W), 2 MP f/2.4 (Macro), 2MP f/2.4 (Depth)

5MP f/2.2

5,000 mAh

Dolby Atmos مد پرتره، بدنه مات، پردازنده هشت هسته اى، پشتیبانى از

 اصلى

 سلفى

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

باترى (اسمى)

امنیت

موارد برجسته

دوربین



Galaxy A02

5,000 mAh (7.75 W charging)

تشخیص چهره

SM-A022F

206 g

6.5", TFT, Infinity-V, HD+

164 x 75.9 x 9.1 mm

MT6739WW

2/3GB RAM,32/64GB Internal Storage,  Up to 1TB Micro SD

13 MP f/1.9 (W) + 2 MP f/2.4 (Macro)

5 MP (PD) f/2.0

پشتیبانى از دو سیم کارت، حسگر شتاب سنج، حسگر مجاورت مجازى، پشتیبانى از
محصوالت جانبى هوشمند سامسونگ

 اصلى

 سلفى

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

باترى (اسمى)

امنیت

موارد برجسته

دوربین

صفحه نمایش ٦٫٥

صفحه نمایش ٦٫٥ اینچی

باتری ٥٠٠٠ میلی آمپری



M series





Galaxy M52

778G پردازشگر اسنپدراگون

 120Hz Super AMOLED plus  صفحه نمایش

Super Fast charger باتری ٥٠٠٠ میلی آمپری با پشتیبانی از

5,000 mAh, 25 Super fast charging

SM-M526

173 g

6.7”, sAMOLED Plus, 120Hz, Infinity-O display

164.2 X 76.4 X 7.4mm

SDM778G

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

64MP AF  F/1.8 (W), 12MP F/2.2 (UW), 5MP F/2.4 (Macro)

32MP F/2.2

،Dolby Atmos مد پرتره، بدنه مات، پردازنده هشت هسته اى، پشتیبانى از
Sigle take، ُSuper Steady، Super Slow motion پشتیبانى از

 اصلى

 سلفى

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

باترى (اسمى)

امنیت

موارد برجسته

دوربین

حسگر اثر انگشت کنارى



Galaxy M32

دوربین چهارگانه

 90Hz صفحه نمایش

Super Fast charger باتری ٥٠٠٠ میلی آمپری با پشتیبانی از

5,000 mAh, 25 Super fast charging

SM-M325

6.4”, sAMOLED Plus, 90Hz, Infinity-U display

159.3 x 74 x 8.4mm

MTK G80 (12nm)

4/6/8GB RAM, 64/128GB  Internal Storage, Up to 1TB SD card

64MP AF  f/1.8 (W), 8MP f/2.2 (UW), 2MP f/2.4 (Macro),
2MP f/2.4 (Depth)

20MP f/2.2

 One UI صفحه نمایش 90Hz، روشنایى صفحه نمایش تا 800Nit، رابط کاربرى 3.1

 اصلى

 سلفى

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

باترى (اسمى)

امنیت

موارد برجسته

دوربین

حسگر اثرانگشت کنارى، تشخیص چهره

180 g



Galaxy M22 

دوربین چهارگانه

 90Hz  Super AMOLED صفحه نمایش

Super Fast charger باتری ٥٠٠٠ میلی آمپری با پشتیبانی از

5,000 mAh, 25 Super fast charging

SM-M225

186 g

6.4”, sAMOLED Plus, 90Hz, Infinity-U display

159.9 x 74.0 x 8.4 mm

Helio G80

4/6GB RAM, 64/128GB  Internal Storage, Up to 1TB SD card

48MP AF  f/2.0 (W), 8MP f/2.2 (UW), 2MP f/2.4 (Macro),
2MP f/2.4 (Depth)

13MP f/2.2

90Hz لرزشگیر بر روى دوربین اصلى، قابلیت پرتره، صفحه نمایش

 اصلى

 سلفى

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

باترى (اسمى)

امنیت

موارد برجسته

دوربین

حسگر اثرانگشت کنارى



Samsung Health دوربین ماکرو، پشتیبانى از ،Dolby Atmos پشتیبانى از

Galaxy M12 

دوربین چهارگانه

Super Fast charger باتری ٦٠٠٠ میلی آمپری با پشتیبانی از

حسگر اثر انگشت کناری 

6000 mAh, 15w fast charging

SM-M127

6.5”, TFT, Infinity-V display 

Exynos850 (8nm)

3/4GB RAM, 32/64GB  Internal Storage, Up to 1TB SD card

48MP AF  f/2.0 (W), 5MP f/2.2 (UW), 2MP f/2.4 (Macro),
2MP f/2.4 (Depth)

8MP f/2.2

 اصلى

 سلفى

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

باترى (اسمى)

امنیت

موارد برجسته

دوربین

164 x 75.9 x 9.7 mm

حسگر اثرانگشت کنارى

220 g



Wearable





Galaxy Watch 4 Classic
46mm

سیستم عامل آندروید

سنجش ترکیب بدنی با حسگر قدرتمند بیواکتیو سامسونگ

نسل جدید طراحی

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

باترى (اسمى)

سنسورها

موارد برجسته

SM-R890

52 g

1.4" Super AMOLED, Corning® Gorilla® Glass DX+

45.5 x 45.5 x 11.0

Exynos W920

1.5G RAM, 16GB Internal Storage

361mAh

 ،Fall detection تحلیل میزان حداکثر اکسیژن خون دریافتى در هنگام فعالیت ورزشى، حسگر
bixby تحلیل روند و گزارش دهى فعالیت ورزشى، تحلیل کیفیت خواب، پشتیبانى از

Accelerometer, Barometer, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor,
Light Sensor, Optical Heart Rate Sensor, Electrical heart sensor,
Bioelectrical Impedance Analysis Sensor, Hall Sensor



Galaxy Watch 4 Classic
42mm

سیستم عامل آندروید

سنجش ترکیب بدنی با حسگر قدرتمند بیواکتیو سامسونگ

نسل جدید طراحی

SM-R880

46.5 g

1.2" Super AMOLED, Corning® Gorilla® Glass DX+

41.5 x 41.5 x 11.2

Exynos W920

1.5G RAM, 16GB Internal Storage

247 mAh

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

باترى (اسمى)

سنسورها

موارد برجسته

Accelerometer, Barometer, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor,
Light Sensor, Optical Heart Rate Sensor, Electrical heart sensor,
Bioelectrical Impedance Analysis Sensor, Hall Sensor

 ،Fall detection تحلیل میزان حداکثر اکسیژن خون دریافتى در هنگام فعالیت ورزشى، حسگر
bixby تحلیل روند و گزارش دهى فعالیت ورزشى، تحلیل کیفیت خواب، پشتیبانى از



Galaxy Watch 4
44mm

سیستم عامل آندروید

سنجش ترکیب بدنی با حسگر قدرتمند بیواکتیو سامسونگ

طراحی مینیمال و ورزشی

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

باترى (اسمى)

سنسورها

SM-R870

30 g

1.4" Super AMOLED, Corning® Gorilla® Glass DX+

44.4 x 43.3 x 9.8

Exynos W920 

1.5G RAM, 16GB Internal Storage

361 mAh

Accelerometer, Barometer, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor,
Light Sensor, Optical Heart Rate Sensor, Electrical heart sensor,
Bioelectrical Impedance Analysis Sensor

تحلیل میزان حداکثر اکسیژن خون دریافتى در هنگام فعالیت ورزشى، حسگر Fall detection، موارد برجسته
bixby تحلیل روند و گزارش دهى فعالیت ورزشى، تحلیل کیفیت خواب، پشتیبانى از



Galaxy Watch 4
40mm

سیستم عامل آندروید

سنجش ترکیب بدنی با حسگر قدرتمند بیواکتیو سامسونگ

نسل جدید طراحی

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

باترى (اسمى)

سنسورها

SM-R860

25.9 g

1.2" Super AMOLED, Corning® Gorilla® Glass DX+

40.4 x 39.3 x 9.8

Exynos W920

1.5G RAM, 16GB Internal Storage

247 mAh

Accelerometer, Barometer, Gyro Sensor, Geomagnetic Sensor,
Light Sensor, Optical Heart Rate Sensor, Electrical heart sensor,
Bioelectrical Impedance Analysis Sensor

تحلیل میزان حداکثر اکسیژن خون دریافتى در هنگام فعالیت ورزشى، حسگر Fall detection، موارد برجسته
bixby تحلیل روند و گزارش دهى فعالیت ورزشى، تحلیل کیفیت خواب، پشتیبانى از



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





مدل

ابعاد و ورزن هدفون

ابعاد و وزن قاب

پردازنده

 باترى هدفون  (اسمى)

 باترى قاب  (اسمى)

موارد برجسته

 

SM-R190

50.2x50x27.8    44.9 g

19.5x20.8x20.5    6.3 g

60 mAh

472 mAh

ووفر11 م م، توییتر 6,5 م م،میکروفن سه گانه،شتاب سنج VPU جهت تشخیص مکالمه،
کنترل نویز محیط، پشتیبانى از دستورات صوتى Bixby، مد Audio 360، تاچ لمسى،
اشتراك صدا، سازگارى با دستگاه هاى اندرویدى و Windows10، قابلیت سوییچ خودکار 

 بین اکوسیستم سامسونگ

حذف نویز پویا و هوشمند

بلندگوی دوگانه قدرتمند

 IPXمقاومت در برابر آب ٧

Galaxy Buds Pro

BCM43015



مدل

ابعادهدفون توگوشى

وزن هدفون توگوشى

زمان مکالمه

زمان پخش آهنگ

 باترى هدفون  (اسمى)

 باترى قاب  (اسمى)

موارد برجسته

 

SM-R177

5h / TTL 20h (ANC ON), 7.5h / TTL 29h (ANC OFF)

20.9 x 17.0 x 21.1 mm

5.5 g

3.5h / TTL 13h (ANC ON), 3.5h / TTL 14h (ANC OFF)

61 mAh

472 mAh

تکنولوزى حذف نویز محیطى (ANC)، میکروفون سه گانه به همراه VPU (واحد برداشت 
DNN تاچ لمسى، باترى قدرتمند، اسپیکرهاى دوگانه، شبکه ،Bixby صدا)، پشتیبانى از

(شبکه عمیق عصبى) براى شناسایى و واکنش سریع به صداهاى مزاحم و نویزها

نویز کنسلینگ فعال

اسپیکر دوگانه

طراحی ارگونومیک

Galaxy Buds2



مدل

ابعاد و ورزن هدفون

ابعاد و وزن قاب

 باترى هدفون  (اسمى)

 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



Tablet





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 F2.0 (W), 5MP F2.2 (UW)

8MP F2.0

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 S7 FE

 اصلى

 سلفى

مدل

ابعاد

وزن

پردازنده

نمایشگر

حافظه

باترى (اسمى)

امنیت

موارد برجسته

دوربین

10,090 mAh

SM-T735

284.8 x 185.0 x 6.3 mm

608 g

12.4“, TFT

4/6GB RAM, 64/128 Internal storage

SDM 750G

8 MP

5 MP

تشخیص چهره

پشتیبانى از قلم هوشمند، اسپیکر استربو، میکروفن سه گانه، صداى 360 درجه،
مالتى تسکینگ پیشرفته

پشتیبانی از قلم هوشمند

بدنه ظریف فلزی

جای گذاری افقی دوربین جلو و میکروفن سه گانه



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 F/2.0

8.0 MP F/2.0

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 A7   2020

طراحی مینیمال با بدنه فلزی

بلندگوی چهارگانه

باتری ٧٠٤٠ میلی آمپری

 

SM-T505

477 g

10.4", TFT, WUXGA+

3 RAM, 32GB Internal Storage, Up to1TB Micro SD

7,040 mAh (15W  Fast charging)

8.0 MP

5.0 MP

157.4 x 247.6 x 7.0

SDM450

،3.5mm جک صداى ،Dolby Atmos بلندگوى چهارگانه با قابلیت پشتیبانى از
حسگر شتاب سنج، حسگر اثر هال، حسگر ژیروسکوپ، حسگر ژئومغناطیسى، حسگر نور،

قابلیت اتصال به هدست هاى هوشمند سامسونگ

Samsung Knox تشخیص چهره، پروتکل امنیتى
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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 F/2.0

5.0 MP F/2.2

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
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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
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پردازنده

نمایشگر

حافظه

باترى (اسمى)

امنیت

موارد برجسته

دوربین



www.samsung.com
samsungmobileir


