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USP overzicht

Bepaal zelf
wat je hoort

Verbeterde
geluidskwaliteit

IPX7-waterbestendig*

ANC vermindert externe geluiden 
tot 99% en wordt automatisch 

aan- en uitgezet met Voice Detect.

De allerbeste gesprekskwaliteit 
en superieur geluid met de 2-way 
dynamische speakers (tweeter en 

woofer) en 360 audio.

De Galaxy Buds met de hoogste 
waterbestendigheid. Ren er gerust 

mee in de regen of spoel ze af 
onder de kraan. 

*Disclaimer: 
IPX7 is in laboratoriumcondities getest door het 
toestel gedurende 30 minuten tot 1 meter diep in 
zoet water te houden. Langdurig gebruik onder 
water wordt niet aanbevolen. De oplaadcase is niet 
waterbestendig. Als de oordopjes nat zijn, moeten 
deze voor gebruik volledig worden drooggemaakt.
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USP’s teksten

De onderstaande USP’s staan in volgorde van belangrijkheid. Graag als retailer deze volgorde aanhouden in 
de communicatie. Mocht je hiervan willen afwijken, stem dit dan even af met jouw Samsung contactpersoon.

Korte uitleg Lange uitleg

Bepaal zelf wat je hoort
ANC vermindert externe geluiden tot 99% en wordt automatisch aan- en 
uitgezet met Voice Detect.

Bepaal zelf wat je hoort
Slimme oortjes die op een natuurlijke manier meebewegen met het ritme van jouw dag. Zo kan 
de intelligente Active Noise Control het volume automatisch wat hoger zetten in drukke locaties 
en wat lager in rustige locaties. Verder kun je zelf bepalen hoeveel je wilt horen van het 
omgevingsgeluid: van bijna niets tot bijna alles. De Galaxy Buds Pro hebben tenslotte ook nog 
Voice Detect: je oortjes registreren de vibraties van je kaak en weten dus precies wanneer je 
begint te praten. De Active Noise Control wordt dan uitgeschakeld zodat je het omgevingsgeluid 
hoort.

Verbeterde geluidskwaliteit
De allerbeste gesprekskwaliteit en superieur geluid met de 2-way 
dynamische speakers (tweeter en woofer) en 360 audio.

Verbeterde geluidskwaliteit
Laat je meeslepen met het overweldigende geluid van de Galaxy Buds Pro. Je muziek en podcasts 
klonken nog nooit zo krachtig en helder dankzij de 2-weg dynamische speakers met 11mm woofer 
en 6mm tweeter. Het nieuwe design van de Galaxy Buds Pro zorgt er daarnaast voor dat windruis 
tot een minimum wordt beperkt. Door de Signal to Noise Ratio en Voice Pickup Unit kun je nu 
zonder problemen bellen in de buitenlucht met kristalhelder geluid. Verder kun je met 360 Audio 
intens genieten van al je muziek. Het geluid is zodanig georkestreerd dat het lijkt alsof het overal 
vandaan komt. De Galaxy Buds Pro volgen bovendien je hoofdbewegingen zodat het voelt alsof je 
live in het theater zit. 

IPX7-waterbestendig*
De Galaxy Buds met de hoogste waterbestendigheid. Ren er gerust mee in de 
regen of spoel ze af onder de kraan. 

IPX7-waterbestendig*
De Galaxy Buds Pro zijn niet bang voor wat regen of een ongeluk met een glas water. Je nieuwe 
oortjes hebben een veel hogere waterbestendigheid dan zijn voorgangers. De nieuwe Galaxy 
Buds Pro hebben een waterbestendigheid van IPX7*. Dat betekent dat ze volgens 
laboratoriumtesten zonder problemen 30 minuten een meter onder zoet water kunnen liggen. 
Let op; gebruik van je oortjes onder water wordt natuurlijk altijd afgeraden. Worden ze toch nat? 
Laat ze dan altijd eerst goed drogen voordat je ze gebruikt. Het oplaadhoesje van je Galaxy Buds
Pro is overigens niet waterbestendig. 

*Disclaimer: 
IPX7 is in laboratoriumcondities getest door het toestel gedurende 30 minuten tot 1 meter diep in zoet water te houden. Langdurig gebruik onder 
water wordt niet aanbevolen. De oplaadcase is niet waterbestendig. Als de oordopjes nat zijn, moeten deze voor gebruik volledig worden drooggemaakt.
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Aanvullend op de USP’s is het ook mogelijk om de onderstaande features te communiceren. In de communicatie 
hebben de USP’s voorrang. Graag het gebruik van de features afstemmen met jouw Samsung-contactpersoon.

Overige features

Lange batterijduur

Na draadloos en razendsnel opladen, heb je met de oplaadcase genoeg power om ze bijna de 
hele dag te gebruiken. 

Bijna een hele dag genieten van muziek en podcasts. De nieuwe batterijen van de Galaxy Buds
Pro gaan namelijk enorm lang mee. Opladen was bovendien nog nooit zo makkelijk. In vijf 
minuten kun je ze snel opladen voor nog een uur extra luisterplezier. Verder kun je de oortjes 
ook draadloos of via PowerSharing opladen. 

Een nieuwe Widget om je oortjes nog makkelijker te bedienen

De nieuwe Galaxy Buds Pro hebben ook een nieuwe Widget waarmee je nog makkelijker en nog 
sneller je oortjes kunt bedienen. Bijvoorbeeld om de Active Noise Control te activeren of om te 
bepalen hoeveel omgevingsgeluid je wilt horen. Verder zie je met de nieuwe Widget in een 
oogopslag hoeveel batterij je Galaxy Buds Pro nog hebben.

Snel je Galaxy Buds Pro terugvinden met SmartThings Find

Je Galaxy Buds Pro terugvinden kan nu razendsnel. Met SmartThings Find zie je niet alleen heel 
nauwkeurig de huidige locatie van je oortjes, maar ook de plek waar ze voor het laatst 
geconnect waren met je telefoon. Bovendien kun je je oortjes ook even bellen: als de Galaxy 
Buds Pro geconnect zijn met je telefoon kun je met een geluidssignaal snel ontdekken waar ze 
liggen. 

Automatisch en natuurlijk switchen tussen devices

Je Galaxy Buds Pro maken het je wel heel makkelijk. Zo weten ze precies wanneer je switcht 
van je telefoon naar je tablet. Je oortjes switchen dan automatisch met je mee zodat je meteen 
het geluid oppikt van je andere device. 
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Commerciële tekst

Galaxy Buds Pro kort Galaxy Buds Pro lang

De nieuwe Galaxy Buds Pro luisteren naar jouw leven. Voice Detect zet de 
muziek uit zodra jij begint te praten. Active Noise Control past het volume 
aan bij de omgeving. Verder kun je uit vier niveaus kiezen om te bepalen 
hoeveel je wilt horen van je omgeving. 

De nieuwe Galaxy Buds Pro luisteren naar jouw leven. Want of je nou op een rumoerige plek bent 
of juist op een rustige plek; Active Noise Control past het volume automatisch voor je aan. De 
muziek stopt tevens meteen zodra jij begint te praten omdat Voice Detect de vibraties in je kaak 
voelt. Verder kun je zelf bepalen hoeveel je wilt horen van je omgeving. Je kunt daarbij kiezen uit 
vier niveaus, om alle gesprekken prima te volgen of om je volledig te focussen op je muziek.

Alles klinkt ongelofelijk intens en krachtig met de nieuwe Galaxy Buds Pro. 
Met 360 Audio lijkt het zelfs alsof je midden in het theater zit. Buiten bellen 
was bovendien nog nooit zo helder en duidelijk. 

De allerbeste muziek verdient de allerbeste oortjes. Geniet van je nieuwe Galaxy Buds Pro. Met 
de 2-weg dynamische speakers met 11mm woofer en 6mm tweeter klinkt alles intens en krachtig. 
Met 360 Audio lijkt het zelfs alsof je midden in het theater zit. Het geluid komt namelijk van alle 
hoeken en volgt zelfs de bewegingen van je hoofd. Ook buiten bellen was nog nooit zo duidelijk 
en helder door de combinatie van de Signal to Noise Ratio en Voice Pickup Unit. Van wind heb je 
bovendien nauwelijks nog last dankzij het nieuwe, slimme design van de Galaxy Buds Pro.

Je nieuwe Galaxy Buds waren nog nooit zo waterafstotend. Gebruik onder 
water wordt natuurlijk afgeraden, maar volgens het laboratorium kunnen je 
oortjes een half uur onder een meter water liggen. De oplaadhoes is 
overigens niet waterbestendig.

Van een plotselinge regenbui tot per ongeluk onder de douche stappen met je oortjes… je nieuwe 
Galaxy Buds Pro waren nog nooit zo waterafstotend. Met een waterbestendigheid van maar liefst 
IPX7. Gebruik onder water wordt natuurlijk altijd afgeraden, maar volgens het laboratorium 
kunnen de Galaxy Buds Pro makkelijk een half uur onder een meter water liggen. De oplaadhoes 
is overigens niet waterbestendig.

De retailer kan onderstaande teksten aanhouden voor algemene doeleinden. 
Combineer deze teksten met de beschreven USP’s in de communicatie naar de consument.
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Launch: richtlijnen voor het gebruik van de 
Key Visual’s na de lancering
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Key visual opmaak

Dit is de Key Visual (KV) voor 
de launch in staande en 
liggende versie.

Gebruik extra of 
ondersteunende KV’s indien 
het apparaat niet 
beschikbaar is.

Primary KV Galaxy Buds Pro
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Key visual opmaak

Voorgestelde grids

• Creëer marges van 3%-5% van 
de lay-out breedte (of printvlak)

• Verticale lay-out (1-pagina 
advertentie, winkelbord): 4-6 
kolommen

• Horizontale lay-out (2 pagina's
advertentie, buitenreclame, 
winkelbord): 5-8 kolommen

Logo's grootte en plaatsing

• Houd het Samsung logo gelijk aan 
één kolombreedte en plaats het in de 
rechterbovenhoek.

• Centreer het Galaxy Buds Pro logo

• Bespreek eventuele uitzonderingen 
met het marketingteam van Samsung.

Logo

KV

Galaxy Buds Pro logo

Primary KV Galaxy S21 Series 5G
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Phantom Violet

Paars

Phantom Black

Zwart

Kleuren Galaxy Buds Pro
Dit zijn de officiële kleurnamen van de Galaxy Buds Pro. 
De exacte kleurnaammoet voor alle materialen worden gebruikt.

Phantom Silver

Zilver

Pantone: 13-4110 TPG Pantone: Process Black CPantone: 15-3909 TPG
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Speaker
2Way

11 mm Woofer + 6.5mm Tweeter

ANC
Supported

(ANC with Level Control)

Waterbestendigheid IPX7

Batterij

Capaciteit
(Buds/Case)

61/472 mAh

Play Time
(Buds/Total)

4.5/16 h (ANC & Bixby voice wake up ON)
5/18 h (ANC or Bixby voice wake up ON)
8/28 h (ANC & Bixby voice wake up OFF)

Gesprekstijd
(Buds/Total)

4/14.5 h (ANC ON)
5/17.5 h (ANC OFF)

Call
3 Mics + VPU

(w/1 High SNR Mic)

Voice Wake-up Seamless AI (Bixby)

Ambient Sound
Supported

(Adjustable Ambient Sound & Voice Detect)

Galaxy Buds Pro

Specificatieoverzicht
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Afmetingen

27.8 mm

19.5 mm (Breedte)

20.8 mm (Diepte)

20.5 mm (Hoogte)

6.3/44.9 g (Earbud/Oplaad Case)
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Productvergelijking

Galaxy Buds+ Galaxy Buds Live Galaxy Buds Pro

Speaker
2 way

(7 mm)
1Way

2Way
11 mm Woofer + 6.5mm Tweeter

ANC N/A
Supported

(ANC for Open)
Supported

(ANC with Level Control)

Waterbestendigheid IPX2 IPX2 IPX7

Batterij

Capaciteit
(Buds/Case)

85/270 mAh 60/472 mAh 61/472 mAh

Play Time
(Buds/Total)

11/22 h
5.5/20 h (ANC & Bixby voice wake up ON)
6/ 21 h (ANC or Bixby voice wake up ON)
8/29 h (ANC & Bixby voice wake up OFF)

4.5/16 h (ANC & Bixby voice wake up ON)
5/18 h (ANC or Bixby voice wake up ON)
8/28 h (ANC & Bixby voice wake up OFF)

Gesprekstijd
(Buds/Total)

7.5/15 h
4.5/17 h (ANC ON)
5.5/19 h (ANC OFF)

4/14.5 h (ANC ON)
5/17.5 h (ANC OFF)

Call 3 Mics 3 Mics + VPU
3 Mics + VPU

(w/1 High SNR Mic)

Voice Wake-up N/A Support (Bixby) Seamless AI (Bixby)

Ambient Sound Supported N/A
Supported

(Adjustable Ambient Sound & Voice 
Detect)
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Productinformatie

Naam Kleur Modelcode EAN-code

Galaxy Buds Pro Phantom Violet SM-R190NZVAEUB 8806090970412

Galaxy Buds Pro Phantom Silver SM-R190NZSAEUB 8806090970528

Galaxy Buds Pro Phantom Black SM-R190NZKAEUB 8806090970627

Het is belangrijk om altijd de correcte volgorde van benaming aan te houden: Samsung [Model] [Kleur]
Voorbeeld: Samsung Galaxy Buds Pro Phantom Violet
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Samsung Galaxy Buds Pro 

in Phantom Violet

Samsung Galaxy Buds Pro 

in Phantom Silver

Packshots Galaxy Buds Pro

Samsung Galaxy Buds Pro 

in Phantom Black
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Accessoires bijgesloten

In box onderdelen

Earbuds 1 set

Links & Rechts

Case

Oplaad Case

Ear Tips 2 Sets

Links (Klein/Groot)

Rechts (Klein/Groot)

Kabels

USB Type-C

TBD
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Wordmark

Product logo’s en lock-ups

Product logo

Wordmark + product logo lock-ups

Clearspace

Clearspace

Minimum size

Minimum size

Minimum size

Print = 5 mm height
Digital = 8 px height

Print = 5 mm height
Digital = 8 px height

Print = 5 mm height
Digital = 8 px height

Samsung Galaxy Buds Pro
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Lettermark

Het Samsung lettergebruik wordt toegepast in alle 
communicatie naar consumenten en intern.

Gebruik hiervoor de correcte lettermarks.

Er zijn veel incorrecte en achterhaalde Samsung 
lettermarks in gebruik. Gebruik deze pagina om je 
te helpen de juiste versie vast te stellen. 

Controleer op:

• Scherpere hoeken in de top (apex) van de letters 
‘A,’ ‘M,’ ’N’

• Bredere linker bovenkant en rechter onderkant 
van de letter ’N’

Gebruik geen lettermarks die zijn verkregen uit 
onbekende bronnen of die zijn gedownload van 
onofficiële websites met Samsung ontwerpen.
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Onze typografie

*Supports Cryllic characters

Samsung Sharp Sans Medium*

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl
MmNnOoPpQqRrSsTtUuVv
WwXxYyZz 0123456789!?•*

Samsung Sharp Sans Bold*

AaBbCcDdEeFfGgHhIiJjKkLl
MmNnOoPpQqRrSsTtUuVv
WwXxYyZz 0123456789!?•*
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Uitlijning links

Leestekens

Gecentreerd

Interpuncties en ronde 

lettervormen op de hoek van een 

paragraaf kunnen een blok tekst 

vormen dat niet goed uitgelijnd is. 

Door de copy optisch uit te lijnen 

krijg je een strakkere lay-out.

In de meeste situaties 
worden headers 
automatisch links 
uitgelijnd.

Tekst kan gecentreerd 
worden als de ruimte 

beperkt is.

“Plaats leestekens 
buiten de 
marge voor een 
strakkere uitlijning.”

Toepassing van typografie

Samsung Sharp Sans Bold 
wordt gebruikt voor headers.
- Gebruik automatische spatiëring of dichtere spatiëring als 
headers te ver uit elkaar lijkten.

- Lettergrootte staat op  20 pts

Voor subheaders en korte hoofdtekst
wordt Sharp Sans Medium gebruikt. In 
digitale boodschappen wordt Sharp Sans 
Medium voor headers gebruikt.
- Gebruik automatische spatiëring met lettergrootte tussen 10 en 20 pts.

Voor Campagnes en Extra headers wordt
Samsung Sharp Sans Bold gebruikt.

- Gebruik automatische spatiëring met lettergrootte tussen 10 en 20 pts.

Hoofdtekst staat in SamsungOne 400. Ideale 
hoofdtekst is kort en bondig - lengte tussen twee en 
vier zinnen.

SamsungOne Latin 400 Italic wordt alleen gebruikt 
wanneer een boek, film, album of publieke titels 
worden aangehaald. 

- Gebruik automatische spatiëring zonder voorgeschreven lettergrootte.

Wettelijke tekst staat in SamsungOne 400C niet groter dan 10 pts.

Gebruik spatiëring met +1 punt met lettergrootte 5

Opmerking: Gebruik de metrische instelling voor lettertypes, niet de 
optische.
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Lorem ipsum  

dolor sit elit.
Lorem ipsum  
dolor sit elit.

This is a headline  

example.

Gebruik geen gekleurde tekst Gebruik geen vervaging.Accentueer geen enkel woord met 
kleur.

Gebruik SamsungOne niet voor kopteksten.

L o r e m I p s u m   

D o l o r  Sit Elit

Gebruik geen hoofdletters.

L o r e m i p s u m  

d o l o r s i t e l i t

Lijn tekst niet overmatig uit.

Porum et modit ullabore  
nullabo rehent earibea  
dolupta nimo volorum  
que disquaconsequam  
iunt et odigent ventis.

Gebruik Samsung Sharp Sans medium niet voor 
gedetailleerde hoofdtekst.

Vermijden in teksten
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Wij zijn er voor je

Samsung service

Meer informatie over onze service vind je hier.

Altijd dichtbij Makkelijk en snel Kwaliteit gegarandeerd

Weet waar je aan toe bent. Met Samsung 
Service helpen we je altijd verder, bieden 

we scherpe reparatieprijzen en de garantie 
dat je toestel 100% Samsung blijft.

Je kun ons dag en nacht bereiken via 
WhatsApp, Facebook Messenger of 

telefonisch. Maar loop ook gerust even 
binnen bij onze Samsung Service Centers.

Wat voor dag het ook is, we komen je 
telefoon gratis ophalen en brengen ‘m 

binnen drie dagen gerepareerd bij je terug. 

https://www.samsung.com/nl/support/
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Samsung Ophaalservice
Niets is zo vervelend als een product dat kapot is. Daarom zijn wij er voor je, ook als je de deur niet uit kan of wil. 
Met de Ophaalservice van Samsung repareren onze technici je apparaat snel en met originele onderdelen.

• Wij halen en brengen je toestel waar je maar wilt, 7 dagen per week

• Scherpe prijzen voor herstel van schade

• Snelle reparatie

• Behoud van fabrieksgarantie

• Volledig contactloze afhandeling, veilig voor jou en onze koeriers

Gratis reparatie*

Wij repareren kosteloos je Samsung 
smartphone, tablet of smartwatch als hij 
binnen garantievoorwaarden valt. Wij halen 
je toestel op en leveren deze dan binnen 
3 dagen gerepareerd terug. Ook in het 
weekend. ** 

Ook buiten de garantievoorwaarden helpen 
wij je graag verder. We repareren je toestel 
volgens de hoogste kwaliteitsnormen met 
originele Samsung-onderdelen tegen een 
scherpe prijs. 

Spoed reparatie

Binnen 24 uur je telefoon gerepareerd weer 
terug? Dat kan, door gebruik te maken van 
onze Spoed service. Voor € 24,95 heb jij je 
Samsung toestel binnen no time weer als 
nieuw. ***

Hoe meld ik mijn toestel aan?

Je kunt je Samsung toestel gemakkelijk 
aanmelden op 
Samsung.com/nl/ophaalservice.

Uiteraard kun je ook telefonisch een 
afspraak maken via 088-9090100 of ons een 
berichtje sturen via WhatsApp of Messenger. 
Wij staan 24 uur per dag, 7 dagen in de week 
voor je klaar.

* Wij repareren kosteloos je Samsung smartphone, tablet of smartwatch als hij binnen garantievoorwaarden valt. Cosmetische schade zoals een gebroken scherm of een kras vallen niet binnen de garantie.

** Mits je toestel aan de garantievoorwaarden voldoet, de reparatie binnen de daarvoor aangeboden tijdvakken wordt aangemeld en de specifieke onderdelen voorradig zijn. We zullen je tijdig 
informeren  als reparatie binnen 3 werkdagen niet haalbaar is.

*** Ophaalservice Express kan alleen als de reparatie op maandag t/m vrijdag voor 15.00 uur wordt aangemeld en als aan de garantievoorwaarden wordt voldaan. Als een specifiek onderdeel niet 
voorradig is en reparatie binnen 1 werkdag dus niet haalbaar is, zullen we je hierover tijdig informeren. Uiteraard ontvang je de € 24,95 dan terug.

https://www.samsung.com/nl/support/warranty/
https://www.samsung.com/nl/support/
https://www.samsung.com/nl/reparatie/mobile/ophaalservice/
https://www.samsung.com/nl/whatsapp/
https://m.me/SamsungNederland
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https://we.tl/t-8736wpmFwr

Klik dubbel om het uitgebreide

specificatie overzicht te bekijken

https://we.tl/t-dx22NjqVKe

Downloads

Het wachtwoord waarmee je toegang hebt gekregen tot deze 
toolkit kan je gebruiken om onderstaande links te downloaden.

KVs Galaxy Buds Pro

Packshots Galaxy Buds Pro

https://we.tl/t-wRk0iIOxK6

Logo Lock-ups Galaxy Buds Pro

Specificatieoverzicht Galaxy Buds Pro

https://we.tl/t-8X0DmB1dHZ

Teaser Galaxy Buds Pro

https://we.tl/t-8736wpmFwr
https://we.tl/t-8736wpmFwr
http://e341db0bd0346b8cd03e-7580f4311a891d55ec49d9d0c5f231ec.r48.cf3.rackcdn.com/ProjectID/SMG15550/SamsungGalaxyS21Ultra5G.xlsx
http://e341db0bd0346b8cd03e-7580f4311a891d55ec49d9d0c5f231ec.r48.cf3.rackcdn.com/ProjectID/SMG15550/SamsungGalaxyS21Ultra5G.xlsx
https://we.tl/t-dx22NjqVKe
https://we.tl/t-dx22NjqVKe
https://we.tl/t-wRk0iIOxK6
https://we.tl/t-wRk0iIOxK6
https://we.tl/t-8X0DmB1dHZ
https://we.tl/t-8X0DmB1dHZ
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