
Chiếc smartphone giúp giới trẻ làm việc 

và sáng tạo giàu cảm hứng 
Là thế hệ nhạy bén với xu hướng, giới trẻ tận dụng thiết bị công nghệ để sáng tạo, 

trải nghiệm sống và làm việc theo cách mới mẻ, mang dấu ấn riêng.  

Galaxy Note20 và hệ sinh thái Galaxy cho thấy công nghệ đóng vai trò then chốt trong 

việc thay đổi và tạo nên trải nghiệm sống mới mẻ hơn cho giới trẻ. 

Dịch chuyển xu hướng làm việc 

Ngày nay, làm việc từ xa hay văn phòng di động trở thành khái niệm phổ biến với giới 

trẻ. Sự xuất hiện của những thiết bị nhỏ gọn nhưng mạnh mẽ như Galaxy Note20 thay đổi 

sâu sắc cách người trẻ làm việc và sáng tạo. 

Thay vì gắn chặt với bàn làm việc, thế hệ Millennials có thể ra ngoài tìm cảm hứng và 

ghi lại những ý tưởng mới mẻ chợt đến trong đầu bằng bút S Pen. Nhờ khả năng chuyển 

chữ viết tay thành văn bản, viết vẽ trên ảnh chụp, file PDF và chia sẻ tức thời, việc ký 

hợp đồng hay gửi thiết kế từ xa trở nên dễ dàng hơn. 



 

Điều khiển không chạm là một trong những tính năng ấn tượng của S Pen. 

Khi làm việc tại văn phòng, Galaxy Note20 cũng tạo những lợi thế không nhỏ cho người 

trẻ. Samsung DeX cho phép kết nối nhanh chóng Galaxy Note20 với màn hình lớn, biến 

smartphone thành máy tính, thay thế laptop cồng kềnh khi cần thiết. Thông qua tính năng 

điều khiển không chạm (Air Actions), bạn dễ dàng điều khiển slide thuyết trình từ xa 

chuyên nghiệp bằng S Pen. 

 



Nguồn cảm hứng mới cho sáng tạo 

Cụm camera chuyên nghiệp và bút S Pen đa năng trên Galaxy Note20 trở thành nguồn 

cảm hứng mới cho người trẻ thỏa sức sáng tạo. Ngoài việc vẽ tay lên ảnh để tạo nhiều 

hiệu ứng độc đáo, bạn có thể tự do thực hiện nhiều thước phim chuẩn điện ảnh nhờ các 

chế độ quay video độ phân giải 8K, slow-motion, time-lapse… Bộ công cụ biên tập là trợ 

thủ đắc lực giúp bạn sở hữu những video với hiệu ứng bắt mắt, độc đáo. 

 

Cụm camera chuẩn điện ảnh trên Galaxy Note20. 



Những bạn trẻ yêu thích nhiếp ảnh chuyên nghiệp có thể ứng dụng tính năng zoom 50x, 

chụp một chạm hay xoá phông trên Galaxy Note20 để thực hiện những bộ ảnh “cool 

ngầu”. Một số hình ảnh thành phố về đêm xuất hiện trong đồ án tốt nghiệp, hay mạng xã 

hội của giới trẻ được thực hiện với Galaxy Note20 mà không cần thêm các thiết bị trợ 

sáng chuyên nghiệp. 

 

Galaxy Note20 hỗ trợ người trẻ không ngừng sáng tạo những sản phẩm thú vị, nhiều cảm hứng. 

 

 



Trọn vẹn hóa cuộc sống với hệ sinh thái Galaxy 

Hệ sinh thái di động của Samsung không chỉ gói gọn trong smartphone mà là trải nghiệm 

xuyên suốt được tạo ra từ điện thoại, tai nghe không dây, đồng hồ thông minh, máy tính 

bảng… 

Các tín đồ thể thao có thể kết nối Galaxy Note20 với Galaxy Watch3 để theo dõi hiệu quả 

luyện tập và các chỉ số sức khỏe, lượng oxy trong máu, chất lượng giấc ngủ, nhắc nhở 

uống nước…, đồng thời nghe gọi, nhắn tin trên đồng hồ mà không cần điện thoại. 

 



Hệ sinh thái Galaxy đồng bộ cả tính năng lẫn thiết kế. 

Với những tín đồ giải trí di động, tai nghe Galaxy Buds Live là trợ thủ đắc lực. Một số 

vlogger có thể sử dụng tai nghe này để kích hoạt microphone thu âm, hỗ trợ thu tiếng tốt 

hơn khi quay video bằng Galaxy Note20. 

Nếu muốn tăng hiệu suất làm việc, máy tính bảng Galaxy Tab S7 là lựa chọn. Người 

dùng có thể viết, vẽ bản thảo bằng bút S Pen trên chiếc máy tính bảng ngay khi đang trò 

chuyện, tận hưởng cuối tuần ở các quán cà phê trong thành phố. 



 

Người trẻ tận hưởng những trải nghiệm sống và làm việc hoàn toàn mới nhờ hệ sinh thái Galaxy. 

Sự gắn kết giữa người dùng và công nghệ trở nên khắng khít hơn. Bằng cách mang đến 

những thiết bị hiện đại, xây dựng hệ sinh thái đa dạng, Samsung mang đến những trải 

nghiệm liền mạch và trọn vẹn, từ làm việc, giải trí đến chăm sóc đời sống cá nhân. 
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