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Součástky na Galaxy S7 stojí 6 300 korun včetně montáže
21. března 2016 0:18

Koncová cena Samsungu Galaxy S7 začíná na 20 tisících korunách a řadí se tak mezi nejdražší smartphony. Společnost
IHS telefon demontovala a provedla analýzu cen všech komponent, které jsou k jeho sestavení potřeba. Výrobce telefon
včetně montáže stojí v přepočtu asi 6 300 korun.

Demontovaný Samsung Galaxy S7 | foto: ihs.com

Nejdražší komponentou novinky je výkonná čipová sada Qualcomm Snapdragon 820, za kterou dle předpokladů analytiků
z IHS platí Samsung 62 USD (asi 1 500 korun), což je téměř celá čtvrtina celkové ceny všech dílů.

Samsung montuje nejnovější Snapdragon do kusů určených pro USA, Čínu a Japonsko. Verze pro všechny ostatní
regiony využívá srovnatelně výkonný Exynos 8890, za jehož výrobou stojí přímo Samsung.

Kompletní analýza IHS je k dispozici pouze předplatitelům a server Re/Code, který na ni upozornil, cenu všech komponent
také neuvádí. Lze předpokládat, že jen o něco levnější díl než samotný čipset bude použitý 5,2palcový QHD displej.
Z dalších komponent tak známe pouze cenu zvoleného 12MPix fotomodulu, jehož výrobce
však v IHS neidentifikovali. Za fotoaparát Samsung platí 13,70 USD (335 korun).
Připomeňme, že fotoaparát předchozí S6 měl 16megapixelový snímač.

Samsung tedy namísto navyšování počtu buněk na snímači a tím maximální velikosti snímku
vsadil na novou technologii duálních pixelů, jež zajišťuje rychlejší ostření. Značně lepších

výsledků oproti S6 má novinka dosahovat ve zhoršených světelných podmínkách, což se při
našem rychlém testu potvrdilo (více zde). Analytik Andrew Rassweiler, který demontáž
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Galaxy S7 edge

Tohle je bez diskuse nový
král fotomobilů a konkurenti
se budou muset hodně
snažit, aby Samsung
dohnali.

telefonu prováděl, označuje Galaxy S7 za nejlepší fotomobil dneška.

Celková částka 255 dolarů zahrnuje i náklady na montáž komponent v jeden celek, které

analytik odhaduje na 5 dolarů (asi 120 korun). Započítány naopak nejsou náklady vynaložené
na software, výzkum a vývoj, marketing nebo ceny dopravy distributorům.

Samsung Galaxy S7 edge

V USA cena Galaxy S7 začíná na 670 dolarech (16 400 Kč), což by po odečtení nákladů dle analýzy IHS znamenalo

hrubý zisk 415 dolarů na kus (10 150 korun). Cena komponent je téměř shodná s dva roky starým rozborem Galaxy S5,
jehož díly v IHS ocenili na 256 dolarů. Cena telefonu bez úvazku tehdy byla 660 dolarů. Hrubá marže tak byla i v tomto
případě okolo 60 procent.
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Analýzou IHS prošly v minulosti například i iPhony 6. Komponenty 64GB varianty byly oceněny na 247 dolarů, verze Plus
se stejnou pamětí pak na 263 dolarů. Konečná cena přitom byla 750 resp. 850 dolarů. Hrubá marže Applu tak v případě

verze Plus byla téměř 70 procent. Není žádným tajemstvím, že Apple na svých smartphonech vydělává mnohem víc než
ostatní (více zde).
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