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Laadukkaita kuvia ZEISS-optiikalla ja uskomatonta akunkestoa  – Nokia-

puhelimien uutuuksista löytyy sopiva laite jokaiselle 

Edistyksellistä valokuvausta, HD-viihdettä ja seikkailun kestäviä kumppaneita – odotetut Nokia-

uutuuspuhelimet varmistavat, että jokaiselle käyttäjälle löytyy täydellinen kännykkä. Nokia-puhelimien 

valmistaja HMD Global julkaisee syksyn aikana viisi tuliterää Nokia-mallia juuri sopivasti joululahjojen 

ostosesongin alkaessa.  

Uutta puhelinta etsiessä katse kannattaa suunnata elektroniikkapuolelle ja Nokia-uutuuspuhelimiin. Nokia-

puhelimien valmistaja HMD Global julkaisee syksyn aikana viisi uutta puhelinta, joista löytyy sopiva 

vaihtoehto jokaiselle käyttäjälle.  

Innokkaat valokuvaajat arvostavat Nokia 7.2 -puhelinta 

Nokia 7.2 -älypuhelin on täydellinen vaihtoehto laatutietoiselle kuvaajalle. Tehokas 48 megapikselin 

kolmoiskamera Quad Pixel -teknologialla ja ZEISS-optiikalla takaavat poikkeuksellisen hyvän kuvanlaadun 

kaikissa sää- ja valaistusolosuhteissa. Uusien muotokuva-asetusten avulla käyttäjä voi leikitellä luovuudella 

ja napata visuaalisesti vaikuttavia kuvia ZEISS-linsseille tunnusomaisen sumennusefektin ja laajakuvalinssin 

avulla. 

Ajatonta pohjoismaista muotoilua edustavasta mallista löytyy myös kahden päivän akunkesto sekä 

vaikuttava PureDisplay-näyttö. Nokia 7.2 kunnioittaa suomalaista lasinvalmistusperinnettä valoa 

hajottavalla satiinilasitaustalla, jossa on ainutlaatuinen valontaittokuvio. Puhelin on saapunut kauppoihin 

30.9, ja siitä on saatavilla kolme upeaa värivaihtoehtoa: vihreä, musta ja jää. Nokia 7.2 suositushinta on 

muistin koosta riippuen 299€ ja 349€.  

Videoiden suurkuluttajalle Nokia 6.2 -puhelin 

Hanki viihteen ja videon ystävälle verrattoman katselukokemuksen tarjoava Nokia 6.2 -puhelin. 

Puhelimessa hyödynnetään PureDisplay -teknologiaa, jonka avulla näytölle voidaan tuottaa yli miljardi eri 

värisävyä. Upean värimaailman ja korkean kontrastin ansiosta TV-sarjojen ja videoiden katsominen 

puhelimen näytöltä ei ole koskaan ollut näin miellyttävää.  

Lisäksi tehokkaan kolmoiskameran ja tekoälyominaisuuksien avulla käyttäjä voi ottaa yksityiskohtaisia 

kuvia, muotokuvia ja upeita laajakuvia. Ainutlaatuisen kevyt puhelin tulee kahdessa eri värissä (musta ja 

jää), ja se on valmistettu huippumateriaaleista sekä pohjoismaista muotoiluperinnettä kunnioittaen. 

Puhelin on saatavilla jälleenmyyjiltä 14.10, ja sen suositushinta on 249€. 

Nokia 2720 Flip – simpukkapuhelin helppokäyttöisyyttä arvostavalle  

Etsitkö puhelinta, joka on helppokäyttöinen ja luotettava? Retro Nokia 2720 Flip on vaivattomasti 

käytettävä simpukkapuhelin, joka samalla vastaa tämän päivän tarpeita. 4G-puhelimesta löytyvät 

WhatsApp- ja Facebook-sovellukset sekä Google Assistant -ääniohjauspalvelu.  

Kompaktin ja kestävän puhelimen suuret näppäimet ja teksti tekevät laitteesta helppokäyttöisen ja varman 

kumppanin yhteydenpitoon ystävien ja perheen kanssa. Puhelimen käyttö on todella vaivatonta: avaa läppä 

puhelun aloittamiseksi ja napsauta kiinni sen päättämiseksi – ilman yhtäkään näppäimen painallusta. 

Mukana myös mielenrauhaa tuova hätäpainike, jota painamalla voit lähettää hätätekstiviestillä puhelimen 

https://www.nokia.com/phones/fi_fi/nokia-7
https://www.nokia.com/phones/fi_fi/nokia-6
https://www.nokia.com/phones/fi_fi/nokia-2720-flip


   
sijainnin ja soittaa viidelle hätäyhteyshenkilölle. Nokia 2720 Flip tulee kolmessa värissä: musta ja harmaa 

löytyvät kaupoista jo nyt, ja punainen tulee myyntiin myöhemmin syksyllä. Puhelimen suositushinta on 99€. 

Kovaan käyttöön suunniteltu puhelin seikkailijalle – Nokia 800 Tough 

Vesi- ja pölytiivis Nokia 800 Tough sopii myös kovempaan käyttöön ja toimii haastavissakin olosuhteissa. 

Puhelin kestää pudotuksia ja äärimmäisiä lämpötiloja, mikä tekee siitä oivan kumppanin esimerkiksi 

vaativiin aktiviteetteihin tai rakennustyömaalle. Lisäksi Nokia 800 Tough on kehitetty ja testattu sopimaan 

rankkaan sotilaskäyttöön, ja se täyttääkin MIL-STD-810G-standardin vaatimukset. 

Oli kyseessä laskettelureissu tai surffiloma, Nokia 800 Tough on luotettava matkakumppani, josta löytyvät 

myös nykykäyttäjien vaatimat ominaisuudet kuten 4G-yhteydet, GoogleAssistantin sekä sovelluksia, kuten 

WhatsApp ja Facebook. Valitse puhelimen väriksi musta tai maaston värinen ”urban camouflage”. Nokia 

800 Tough ilmestyy jälleenmyyjien liikkeisiin marraskuussa, ja puhelimen suositushinta on 119€. 

Peruspuhelin pitkällä akunkestolla – Nokia 110  

Osta viihdettä Nokia 110 -puhelimen muodossa. Nokia 110 on kestävä peruspuhelin, josta löytyy FM-radio, 

MP3-soitin, kamera sekä lukuisia hauskoja pelejä, kuten legendaarinen ja rakastettu matopeli. Puhelimen 

erittäin kestävän akun ansiosta lahjan saaja voi nauttia kaikista näistä ominaisuuksista aamusta iltaan. 

Väriksi voit valita sinisen, mustan tai pinkin.  

Nokia Power Earbuds – täydelliset kuulokkeet ikiliikkujalle  

Nokia Power Earbuds -nappikuulokkeet sopivat käyttäjille, jotka ovat aina liikkeessä. Langattomien 
nappikuulokkeiden avulla käyttäjä voi kuunnella musiikkia tai puhua puhelimessa vaivattomasti niin lenkillä, 
työmatkalla kuin kotonakin. Nokia Power Earbudsit ovat täydellinen lahjaidea ikiliikkujalle vaikka jouluksi! 
Kannettavan latauskotelon ansiosta Nokia Power Earbudsien akku kestää jopa 150 tuntia, ja tyylikkäät 
nappikuulokkeet kestävät myös vettä. Saatavilla kaksi uutta upeaa värivaihtoehtoa: valkoinen ja punainen.  
 
Kuvapankki:  
 

https://www.picdrop.de/davidhaase/nokia-09.2019-firstselection 
 
Lue lisää uutuuksista: 

 

Nokia 7.2: https://www.nokia.com/phones/fi_fi/nokia-7 

Nokia: 6.2: https://www.nokia.com/phones/fi_fi/nokia-6 

Nokia 2720 Flip: https://www.nokia.com/phones/fi_fi/nokia-2720-flip 

Nokia 800 Tough: https://www.nokia.com/phones/fi_fi/nokia-800-tough 

Nokia 110: https://www.nokia.com/phones/fi_fi/nokia-110  

Nokia Power Earbuds: https://www.nokia.com/phones/en_int/nokia-power-earbuds 
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HMD Global on Nokia-puhelinten ja -tablettien uusi koti, jonka pääkonttori on Espoossa. HMD 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. 
 
Nokia on Nokia-yhtymän rekisteröity tavaramerkki. Android, Android One ja muut tavaramerkit ovat Google 
LLC:n tavaramerkkejä; Oreo on Mondelez International, Inc. Groupin tavaramerkki. Qualcomm ja Snapdragon 
ovat Qualcomm Incorporatedin tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa. 
 
 

 


