
Samsung Tab S7+12.4 5G 256GB Black

Code:
TABSA5818335

Vendor code:
SM-T976BZKEEUB

EAN code:
8806090613234

12.4" Super AMOLED 2800 x 1752 px, Qualcomm Snapdragon 865+, 8 GB RAM, 256 GB eMMC, 5G/LTE, WiFi 6,
Bluetooth 5.0, Micro SD, 10090 mAh, Android 10

Dit is de meest geavanceerde Galaxy Tab die nieuwe dimensies geeft aan werken en spelen

Maak kennis met de Galaxy Tab S7 en S7+. Snel en soepel werken en spelen met een 120 Hz Display, uitgerust
met onze krachtigste chipset tot nu toe. Gebruik een toetsenbord voor een echte desktopervaring of de S Pen met
ultralage reactiesnelheid om net zo gemakkelijk iets te noteren als met een gewone pen. Een overweldigende
tabletervaring die een nieuwe dimensie geeft aan werken en spelen.

Ongelooflijk soepel, je gelooft het pas als je het met eigen ogen ziet

Het responsieve display heeft een verversingssnelheid van 120Hz en reageert meteen op wat er op je scherm
gebeurt. Het intelligente scherm past de verversingssnelheid aan op je content en helpt je om batterijvermogen te
besparen als je kijkt en scrollt.

Een nieuwe manier van kijken naar je favoriete programma's

Net zoals in de bioscoop heb je met het grootste Super AMOLED Display een enorm scherm met loepzuiver beeld
en fantastisch geluid dankzij het Quad Speaker-systeem van AKG en Dolby Atmos. Maar wat je in de bioscoop niet
kunt, kun je met je tablet wel: 14 uur achter elkaar bingewatchen zonder dat je ogen moe worden, omdat het display
blauw licht optimaal beperkt.

De snelste processor ooit in een Galaxy Tab

Het Qualcomm Snapdragon 865 Plus Mobile Platform is een doorbraak in processing power. De intuïtieve en



intelligente chipset is extreem snel en krachtig en heeft minimale vertraging, zodat je met gemak zware games kunt
spelen en multitasken. Deze krachtpatser is er helemaal klaar voor als jij wilt knallen.

Dankzij de intelligente batterij kun jij er de hele dag tegenaan

Bingewatchen was nog nooit zo leuk! Geniet van 's ochtends vroeg tot 's avonds laat van je favoriete series. Dit is
de grootste batterij ooit op een Galaxy Tab. Jij kunt dus gegarandeerd de hele dag ertegenaan. Zelfs na een lange
dag hoef jij geen gas terug te nemen. Met Fast Charging laad je je tablet in een mum van tijd weer op en ga je
gewoon weer door.

S Pen nu sneller dan ooit

De S Pen heeft een complete make-over gehad en ligt nu nog prettiger en steviger in de hand en door de ultralage
reactiesnelheid is er nauwelijks vertraging tussen wat je denkt en doet. De S Pen is nu nog responsiever, waardoor
je echt het gevoel hebt dat je met een gewone pen schrijft. En als je klaar bent, bevestig je hem magnetisch aan de
achterzijde van je Tab.

Met Clip Studio Paint ben jij klaar voor je meesterwerk

Gebruik de S Pen in combinatie met Clip Studio Paint om je visie tot leven te brengen. Maak je eigen comics met
behulp van Storyboarding, Inking en andere tools. De eerste Android-versie van de app is standaard geïnstalleerd
op de Galaxy Tab S7 en S7+ en kun je 6 maanden gratis gebruiken. Dit is het moment om de ware kunstenaar in je
naar boven te halen.

Ontwerpen als een echte professional

Ga aan de slag als ontwerper en maak gebruik van duizenden kant-en-klare sjablonen of ontwerp je sjablonen zelf
met de intuïtieve Editor. Van marketingmaterialen tot sociale mediaposts, je ontwerpt het allemaal op één en
dezelfde plek. Wil je je ontwerpen op een hoger plan brengen? Probeer Canva Pro uit en krijg toegang tot
schitterende content en tijdbesparende tools.

Geef je gedachten alle ruimte met Noteshelf

Noteshelf biedt je meer mogelijkheden om notities te maken. Of je nu liever de S Pen gebruikt of typt, dit is een
vloeiende manier van notities maken die natuurlijk aanvoelt, zowel bij leren als creatief ontwerp. Met de Noteshelf
Club Exclusive heb je gratis toegang tot honderden omslagen voor een notitieblok en papieren sjablonen en hoef je
geen lid te worden.

Het meest veelzijdige keyboard voor werken en spelen

Ongedwongen bij 165º

Leun lekker achterover bij 165°. Had jij ooit gedacht dat een keyboard van een tablet je zoveel vrijheid zou geven?
Met de vrije positiekeuze met de stopscharnier van het Book Cover Keyboard vind je voor jou de ideale hoek om te
e-mailen, bloggen, studeren of wat je maar wilt. *Book Cover Keyboards voor de Galaxy Tab S7 en S7+ zijn apart
verkrijgbaar.

Zo'n groot scherm kan natuurlijk niet zonder ultra-wide camera

- Single Take - Night Mode - Night Hyperlapse - Front and Back ConversionRecording - SceneOptimizer - AR
Doodle



Ongelooflijk dun en licht, maar superstevig

Het design is strak en stijlvol, maar superstevig, en je kunt kiezen uit drie kleuren: Mystic Black, Mystic Silver en
Mystic Bronze. Voor de afwerking is een geavanceerde tweekleurige anodiseertechniek gebruikt, zodat de kleuren
nooit vervagen. Voor de schitterende afwerking zijn polykristallijne diamanten gebruikt voor een subtiel
gezandstraalde aluminium finish die zacht aanvoelt.

Een krachtige ervaring aangevuld met Galaxy-favorieten

RAM

6GB/8GB RAM voor bingewatchen en multitasken met praktisch geen vertraging.

Opslagruimte

128/256 GB. Op je tablet heb je evenveel opslagruimte als op een laptop en kun je al je foto's en video's opslaan.

Extern geheugen

Compatibel met een microSD-kaart tot 1 TB als je meer opslagruimte nodig hebt.

Daily Board

Het dashboard voor je Smart Home waarmee je alle verbonden apparaten beheert of om als planner en memobord
te gebruiken.

Bel & SMS op andere apparaten

Hiermee kun je rechtstreeks vanaf je tablet je smartphone bedienen en oproepen en berichten beantwoorden.

Auto Hotspot

One-touch tethering: één keer tikken en je tablet wordt een Wi-Fi-hub.

Quick Share

Een gemakkelijke manier om bestanden tegelijk met meerdere apparaten in de buurt te delen.

Dubbeltikken om te activeren

Even dubbeltikken op je scherm en hij springt aan.

Accu/Batterij

Browsing tijd (4G) 8 uur

Browsing tijd (Wi-Fi) 8 uur

Capaciteit van de accu/batterij 10090 mAh
Continue audio-afspeeltijd 205 uur

Continue video-afspeeltijd 14 uur

Gesprekstijd (3G) 51 uur
Levensduur accu/batterij 14 uur

Snel opladen Ja



Audio

Aantal ingebouwde luidsprekers 4

Aantal microfoons 1

Audiosysteem Dolby Atmos
Merk luidsprekers AKG

Beeldscherm

Afgeronde schermhoeken Ja

Beeldscherm, aantal kleuren 16 miljoen kleuren

Beeldschermdiagonaal 31,5 cm (12.4")

Display technologie Super AMOLED
HD type WQXGA+

Pixeldichtheid 266 ppi

Resolutie 2800 x 1752 Pixels
Touch screen type Capacitief

Beveiliging

Vingerafdruklezer Ja

Camera

Automatisch scherpstellen Ja

Beeldstabilisator Ja

Camera voorzijde Ja

Digitale zoom 8x

Gezichtsdetectie Ja

Maximale videoresolutie 3840 x 2160 Pixels

Resolutie bij opnamesnelheid 1280x720@30fps,1920x1080@30fps,1920x1080@60fps,3840x2160@30fps

Resolutie camera achterzijde (numeriek) 5 MP

Resolutie camera voorzijde (numeriek) 8 MP

Resolutie tweede camera achterzijde (numeriek) 13 MP

Sluitertijd camera achterzijde 2,2

Sluitertijd tweede camera achterzijde 2

Tweede camera resolutie 3840 x 2160 Pixels

Type camera achterzijde Dubbele camera

Video capturing speed 30 fps

Video recording Ja

Video stabilizer Ja

Video-opname modi 720p,1080p,2160p

Video-stabilisatie type Digitaal

Design

Kleur van het product Zwart
Kleurnaam Mystic Black

Soort apparaat Full-size tablet

Vormfactor Slate



Energie

AC-adapter, vermogen 45 W

Geheugen

Intern geheugen 8 GB

Gewicht en omvang

Breedte 285 mm

Diepte 5,7 mm

Gewicht 575 g
Hoogte 185 mm

Grafisch

Grafische adapter Adreno 650
Grafische adapter-familie Adreno

Inhoud van de verpakking

Meegeleverde kabels USB Type-C

Styluspen Ja

Netwerk

4G standaard LTE

Bluetooth Ja

Bluetooth-versie 5.0
Generatie mobiel internet 5G

Mobiele netwerkverbinding Ja

SIM card type NanoSIM

Wi-Fi Direct Ja

Wi-Fi-standaarden 802.11a,802.11b,802.11g,Wi-Fi 4 (802.11n),Wi-Fi
5 (802.11ac),Wi-Fi 6 (802.11ax)

Wifi-standaard Wi-Fi 6 (802.11ax)

Opslagmedia

Compatibele geheugenkaarten MicroSD (TransFlash)
Geïntegreerde geheugenkaartlezer Ja

Interne opslagcapaciteit 256 GB

Maximale capaciteit van de geheugenkaart 1000 GB

Opslagmedia eMMC



Poorten & interfaces

Aantal USB 2.0-Type-C-poorten 1

Dockingconnector soort Samsung Pogo Connector

Prestatie

Assisted GPS (A-GPS) Ja

BeiDou Ja
Electronisch kompas Ja

Galileo Ja

GLONASS Ja

GPS Ja
Gyroscoop Ja

Locatie positie Ja

Omgevingslichtsensor Ja
Versnellingsmeter Ja

Processor

Aantal processorkernen 8
Frequentie van processor 2,4 GHz

Maximale turbofrequentie van processor 3,1 GHz

Processorfabrikant Qualcomm
Processorfamilie Qualcomm Snapdragon

Processormodel 865+

Software

Inclusief besturingssysteem Android 10

Platform Android


