Samsung Galaxy S9 dan S9 Plus Hadir di Indonesia
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Samsung Galaxy S9 dan Samsung Galaxy S9 Plus akhirnya hadir di Indonesia. Pre-ordernya
sudah bisa dilakukan sejak Senin, 26 Februari 2018.

"Sudah bisa pre order di Indonesia malam ini tepat Pukul 00.00 WIB di situs www.galaxylaunch
pack.com
," ujar
Product Marketing Manager PT Samsung Electronics Indonesia, Annisa Maulina, dalam
presentasinya di Samsung Galaxy International Experiance Store, Jakarta Selatan pada 25
Februari 2018.

Galaxy S9 dan S9 Plus memiliki kamera aperture ganda yang secara otomatis dapat
menyesuaikan kondisi cahaya. Kamera akan menggunakan aperture f2.4 pada siang hari dan
akan menggunakan aperture f1.5 pada malam hari saat minim cahaya.

Kamera juga dilengkapi dengan optical image stabilization yang dapat meminimalkan noise
dalam minim cahaya. "Di Indonesia hadir dengan varian Galaxy S9 64 gigabita serta S9 Plus 64
gigbita dan 256 gigabita dan masing memiliki 3 varian warna yaitu Midnight Black, Titanium
Grey dan Lilac Purple," kata Annisa.

Selain aperture ganda, kamera juga dibekali fitur super slow motion yang mampu menangkap
objek secara lebih detail. Jika kamera biasa hanya memiliki kecepatan 240fps, kamera
"Reimagined" Samsung memiliki kecepatan hingga 960fps.

Istimewanya, pengguna dapat memilih momen mana yang diperlambat bahkan setelah video
diambil. Tidak hanya itu, lagu latar otomatis ditempelkan pada video yang disesuaikan dengan
emosi yang ada pada isi video.

Menurut Annisa kedua perangkat tersebut akan dibanderol Rp 11,499 juta untuk Galaxy S9 64
gigabita, Rp 12,999 juta S9 Plus 64 gigabita, dan Rp 14,499 juta S9 Plus 256 gigabita. Untuk
pengambilan pre-order pada 15 Maret 2018 dan akan tersedia di toko ritel seluruh Indonesia
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keesokan harinya pada 16 Maret 2018.

"Pre-order juga menawarkan beberapa promo seperti cashback sampe dengan Rp 1 juta,
cicilan 0 persen, mendapat free TUMI atau Kate Spade Case, dan jika download samsung gift
indonesia mendapat voucer senilai Rp 250 ribu," tambah Annisa. (Tempo)
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