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Nokia-älypuhelinten Android 10 -päivitykset alkavat: 

Nokia 8.1 saa ensimmäisenä uusimman Android OS -päivityksen 
 
HELSINKI, SUOMI: HMD Global, Nokia-puhelinten koti, pitää lupauksensa ajan mittaan paranevasta 
älypuhelinkokemuksesta: tästä päivästä alkaen1 Android 10 on saatavilla Nokia 8.1 -älypuhelimissa. Nokia 8.1 
on ensimmäinen Nokia-puhelin ja ensimmäinen Qualcommin Snapdragon 710 -järjestelmäpiirin kanssa 
toimiva puhelin, joka tulee saamaan uusimman OS-päivityksen. Nokia 8.1 hyödyntää viimeisimpiä 
tekoälyinnovaatioita, jotka mahdollistavat puhelimen entistä helpomman käytön ja entistä paremman 
yksityisyyden hallinnan. 
 
Nokia-älypuhelimet johtivat jo Android Oreon (8.0) ja Android Pien (9.0) käyttöönottoa, ja nyt Nokia-
puhelimet ovat jälleen eturintamassa uusimman OS-päivityksen kanssa. Kuukausittaisten turvallisuus- ja OS-
päivitysten ansiosta Nokia-puhelinten käyttäjä kokee, että laite on kuin uusi koko sen elinkaaren ajan. 
Counterpointin tuoreessa tutkimuksessa Software and Security Updates: The Missing Link for Smartphones 
havaittiin, että Nokia-puhelimet ovat ainoa brändi, joka kykenee tarjoamaan OS-päivitykset ja 
kuukausittaiset turvallisuuspäivitykset ajallaan ja nopeasti. 
 
HMD Globalin tuotejohtaja Juho Sarvikas: 
 
”Sitoutumalla ohjelmistopäivityksiin pyrimme luomaan parhaan mahdollisen kokemuksen kaikille 
riippumatta siitä, onko käyttäjällä alemman hintaluokan älypuhelin vai mallistomme uusin lippulaiva. Jo 
Android Oreon (8.0) ja Android Pien (9.0) kanssa lupasimme nopean käyttöönoton koko 
tuoteportfoliossamme, ja nyt Android 10:n kanssa olemme sitoutuneet samaan sujuvuuteen. Päivitys tulee 
ensin Nokia 8.1 -puhelimeen, ja tulevien kuukausien aikana käyttöönotto laajenee koskemaan koko 
tuotevalikoimaamme. Nokia 8.1 on ensimmäinen Android-puhelin, joka toimii Qualcommin Snapdragon 710 
-järjestelmäpiirin kanssa, ja pyrimme tuomaan Android 10 -päivityksen myös muihin keskeisiin piirisarjoihin. 
Parhaan mahdollisen käyttökokemuksen luominen Nokia-puhelinten käyttäjille vaatii ponnisteluja, eikä tämä 
olisi mahdollista ilman beta labs -ohjelmaamme, jossa alati paranevaa käyttökokemusta rakennetaan 
aktiivisesti. On hienoa nähdä Android 10 koko tuotevalikoimassamme alkuvuodesta 2020!” 
 
Nokia 8.1 fanit pääsevät kokemaan joukon uusia ominaisuuksia Android 10 kanssa, kuten: 
 

• Liikenavigaatio: Nokia-puhelimesi käyttö ei koskaan ole ollut sujuvampaa – entistä nopeampi ja 
mukavampi kokemus on sormenpäissäsi. 

• Älykkäät vastaukset: Valmistaudu entistä älykkäämpiin vastauksiin viesteissäsi, ei ainoastaan 
sanelussa vaan myös äänikomennoissa. 

• Yksityisyyden hallinta: Hallitse kaikkea henkilökohtaista dataasi helposti yhdestä paikasta, ja päätä 
milloin sovelluksesi vastaanottavat sijaintitietosi – aina, vain käytettäessä tai ei koskaan. 

• Keskittymistila: Estä häiritsevät sovellukset, kun haluat keskittyä siihen, mikä on tärkeää (kokeile nyt 
Beta-versiossa). 

• Perhelinkki: Auttaa vanhempia asettamaan digitaaliset säännöt koko perheelle osana Digitaalinen 
Hyvinvointi -asetuksia. 

 

 
1 Päivitysten alkamisaika vaihtelee markkina-alueesta ja operaattorista riippuen  
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HMD Global on Nokia-puhelinten koti, jonka pääkonttori on Espoossa. HMD Global muotoilee ja markkinoi 
älypuhelin- ja peruspuhelinvalikoimaa, joka on kohdennettu useille eri kuluttajaryhmille ja joka tarjoaa 
puhelimia useissa eri hintakategorioissa. Innovointiin ja korkeaan laatuun sitoutunut HMD Global Oy on 
Nokia-puhelinten ja -tablettien lisensoija yksinoikeudella, www.hmdglobal.com. 
Nokia on Nokia-yhtymän rekisteröity tavaramerkki. Android, Google ja muut Googlen tavaramerkit ja logot 
ovat Google LLC:n tavaramerkkejä. Kaikki tuotetiedot, ominaisuudet ja muu tuotetieto voidaan muuttaa 
ilman erillistä ilmoitusta. Valikoima saattaa vaihdella paikallisesti, tarkista saatavuus. 
 


