
  

 

 

 

 Samsungin IFA 2014 -uutuudet 

Samsungin taipuva 105-tuumainen Ultra HD -tv-uutuus vetää kurvit suoriksi napin painalluksella 

 

IFA, Berlin – 4. syyskuuta 2014 – Tuttuun tapaan Samsung esittelee Berliinin IFA-messuilla liudan 
uutuuksia. Tällä kertaa teemana on kaarevuus ja näyttävät kurvit. Samsung lanseeraa Euroopan markkinoille 
laajan valikoimaan kaarevia televisioita ja tyylikkäitä audiotuotteita. Messuilla on esillä yhteensä 17 kaarevaa 
televisiota, joihin lukeutuu sekä UltraHD- että FullHD-malleja 48 tuumakoosta 105 tuumakokoon. Uutuuksiin 
lukeutuu muun muassa televisio, jonka saa kaarevaksi napin painalluksella. IFAssa esitellään myös uusi 
keittiökonemallisto, Galaxy Tab Active ja Smart Home -konseptin uusimmat innovaatiot. Tässä luettelo 
uutuuksista: 

 

 

 
21:9 -kuvasuhteella varustettu kaareva 105-tuumainen UHD-tv  

Elokuvateatterielämykset kotona 

Samsungin uusimpiin huippumalleihin lukeutuvassa 105-tuumaisessa televisiossa on elokuvateattereissa 
käytettävä 21:9-kuvasuhde ja peräti viisinkertainen tarkkuus perinteiseen FullHD-kuvaan verrattuna 
(5120x2160). Lisäksi SD- ja HD-kuva skaalautuvat näyttävästi UHD-tarkkuuteen. 

Television uutuustekniikkaan lukeutuu muun muassa Peak Illuminator -omaisuus, joka saa tarkimmatkin 
yksityiskohdat esiin kuvan pimeimmistäkin kuva-alueista. Televisioon on sisäänrakennettu 160 watin kaiutin, 
joka tuo television äänentoiston samalle viivalle huippukuvanlaadun kanssa. 

 

 



 

 

Taipuva 105-tuumainen UHD-tv 

Kaarevasta litteäksi napin painalluksella 

Samsung esittelee IFAssa useita kaarevia uutuusnäyttöjä, mutta ehkä merkittävin uutuusominaisuus löytyy 
taipuvasta 105-tuumainen UHD-tv:stä. 21:9-kuvasuhteella varustetun television voi muuttaa käyttäjän 
halutessa litteäksi tai kaarevaksi yhdellä napin painalluksella. Kyllä, luit oikein. Samsungin UHD TV siirtyy 
saumattomasti litteästä kaarevaksi ja antaa käyttäjälle enemmän vapautta päättää omasta 
katselukokemuksestaan. Timeless Gallery -nimellä kulkeva huipputelevisio on varustettu uusimmilla teknisillä 
ominaisuuksilla, kuten UHD-dimming ja UHD-skaalaustekniikoilla, jotka tarjoavat parhaan mahdollisen kuvan, 
mustantoiston ja kontrastin. 

 

 

 

 

Samsungin kaareva Soundbar HW-H7500/1 

Suunniteltu käytettäväksi Samsungin kaarevien televisioiden kanssa   

Samsung esittelee IFAssa kaarevan soundbar-kaiuttiminen, joka on suunniteltu käytettäväksi Samsungin 
kaarevien 55- ja 65-tuumaisten televisioiden kanssa. Kaareva soundbar sopii asennetavaksi tv-tasolle, jolloin 
se kiinnittyy tyylikkäästi kaarevan jalustan päälle. Seinäkiinnityksessä soundbar ikään kuin leijuu ilmassa 
television alla. Samsungin oma äänitekniikka tarjoaa yksityiskohtaisen äänentoiston ilman vääristymiä.  
 
Soundbar tukee 8.1-kanavaista ääntä ja siinä on sivuilla kaksi kaiutinelementtiä, jotka on suunnattu 
levittämään ääntä sivuille ja parantamaan surround-vaikutelmaa. Harjatulla alumiinilla viimeistelty kaiutin on 
saatavana mustana ja hopeanvärisenä. Soundbar on 42 mm korkea ja sen leveys vastaa Samsungin Curved 
UHD -televisiota. Kaiutin on suunniteltu tarjoamaan mahdollisimman tehokas ja helppokäyttöinen 
äänentoistokokemus. Sen toimintoja voi ohjata television kaukosäätimellä. HW-H7500 (musta) ja HW-H7501 
(hopea) tulevat myyntiin lokakuussa ja niiden suositushinta on 750 euroa. 



 

 

 

Galaxy Tab Active 

Kovaan käyttöön suunniteltu tabletti 

Samsungin esitteli IFAssa tabletin, joka on suunniteltu ammattikäyttöön vaativissakin työolosuhteissa. 
Galaxy Tab Active on Samsungin tablettivalikoiman uusin tulokas ja se tulee saataville 8-tuumaisena.  

Samsung on luonut laitteen, jota ammattilaiskohderyhmä on jo pitkään toivonut. Tuloksena on tabletti, joka 
sopii työkäyttöön toimistoissa ja vaativissa ulko-olosuhteissa. IP67-suojaluokituksella varustettu tabletti on 
veden- ja pölynkestävä ja se kestää tiputuksen 1,2 metristä. Siinä on Samsung KNOX -tuki, 8-10 tunnin 
akkukesto ja uusi C Pen -kynä. Tabletissa on 3,2 megapikselin kamera, viivakoodiskannaustoiminto ja NFC-
tuki, jotka luovat edellytykset työtehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseen. Laite tulee myyntiin Titanium 
Green -värisenä.  

Lataa tuotekuvat täältä 

 

 

 

 

 

Uusi multiroom -kaiutin – M3 

Musiikkia lagattomasti WiFin välityksellä – Samsung esittelee IFA 2014 -messuilla pikkuveljen M5- ja 
M7-kaiutimille  

iemmin tänä vuonna Samsung esitteli uuden Spotify Connect -yhteensopivan Multiroom-
kaiutinjärjestelmänsä. Ensi viikolla Samsung esittelee IFA-messuilla Berliinissä malliston kuopuksen, M3-
kaiuttiminen, joka on pienen kokonsa lisäksi varustettu pienellä hintalapulla. M3-laajentaa mahdollisuuksia 
räätälöidä Samsungin monikaiutinjärjestelmää omiin tarpeisiin sopivaksi. 

Samsungin Multiroom-järjestelmä sisältää tuen usealle suoratoistopalvelulle mukaan lukien Spotifylle. 
Spotify Connect -toiminnon avulla käyttäjä voi toistaa musiikkia tutusta Spotify-sovelluksesta niin, että kaikki 

http://www.samsungmobilepress.com/


älypuhelimen tai tabletin muut toiminnot toimivat keskeyttämättä musiikkia. Spotify Connectin ansioista 
musiikin jakaminen eri laitteiden välillä on entistä saumattomampaa. Samsungin kertoo lisää Spotify-
yhteistyöstä IFA 2014 -messuilla. 
 
Multiroom-kaiutinjärjestelmän asentaminen, käyttöönotto ja ohjaaminen on helppoa riippumatta siitä, kuinka 
montaa kaiutinta käytetään. Multiroom-hubi yhdistettään reitittimeen, jolloin kaiuttimet yhdistyvät toisiinsa 
häiriövapaalla langattomalla yhteydellä. Järjestelmää ohjataan kännykällä tai tabletilla, Google Play -
kaupasta ladattavalla Multiroom-sovelluksella. Eri huoneissa toistettavaa sisältöä ja äänentasoa voi ohjata 
huonekohtaisesti. M3 tulee myyntiin syyskuussa, ja sen suositushinta on 200 euroa. EISA palkinnon 
voittaneiden M5- ja M7-kaiuttimien suositushinnat ovat 270 ja 360 euroa. 
 

 
 

Powerbot VR9000 

Samsungin uutta robotti-imuria voi ohjata kaukosäätimellä 

Kodinkoneet on Samsungin nopeimmin kasvava tuoteryhmä Euroopassa. VR9000-robotti-imuri on yksi 
IFAssa esiteltävistä kodinkoneuutuuksista. Imurin ominaisuusvalikoimaan lukeutuu muun muassa Point 
Cleaning -tekniikka, joka mahdollistaa täsmäsiivouksen kaukosäätimellä. Robotti-imurissa on käytetty 
uutuustekniikkaa, joka parantaa imukykyä merkittävästi tavanomaisiin robotti-imureihin verrattuna. VR9000 
on myös edeltäjiään ketterämpi: se selviää johdoista, matoista ja muista lattialla olevista esteistä vaivatta. 
Imurissa on uudistetut, entistä suorituskykyisemmät anturit, joilla se osaa suunnistaa kodissa juuttumatta 
esteisiin, kuten tuolinjalkoihin. VR9000 tulee myyntiin lokakuussa.  

 

Samsung Chef Collection 

Samsungin uusi keittiökonemallisto tarjoaa optimaaliset lämpötilat kokkaukseen 

Samsung esittelee upouuden keittiökonemalliston nimeltään Chef Collection. Maailman parhaiden kokkien 
avustuksella kehitetty ruoanlaittomallisto on suunniteltu tarjoamaan johdonmukainen ja tarkka lämpötila, jotta 
valmistetuista ruoasta saadaan täydellinen maku irti. Mallistoon kuuluu monikäyttöinen jääkaappipakastin, 
joka pitää yllä optimaalista lämpötilaa säilyttäen ruoka-aineet tuoreina pidempään. Chef Collectioniin kuuluu 
myös uusi gourmet-tason kiertoilmauuni, joka lämpiää nopeasti yli 100 asteeseen, täsmällisesti ja kattaen 
koko uunin. Chef Collectionin astianpesukone käyttää pystysuoraan peseviä suihkupäitä, jotka huolehtivat 
astioiden täydellisestä puhtaudesta. Samsungin Chef Collection tulee myyntiin vuoden 2015 ensimmäisellä 
neljänneksellä. 

 

Samsung Smart Home 

Samsung laajentaa älykkään kodin ominaisuuksia 

Samsung esittelee IFA-messuilla älykkään kodin uusimmat konseptituotteet. Esiteltäviin uutuuksiin lukeutuu 
muun muassa kodinturva-, energiankulutus- ja ääniohjausominaisuuksia. Samsungin Smart Home -ratkaisu 
on suunniteltu toimimaan kolmannen osapuolten valmistamien laitteiden, kuten digitaalisten lukkojen ja IP-
valvontakameroiden kanssa. Samsungin tavoitteena on luoda kokonaisvaltainen ja saumaton käyttökokemus 
älykkäälle kodille. Esimerkkinä tästä on messuilla esiteltävä sovellus, jolla pystyy valvomaan kodin 
valvontakameroita ja muun muassa ohjata ilmalämpöpumppua etänä. Sovellukselta on myös mahdollisuus 
saada energiaraportti laitteiden virrankulutuksesta. Uusiin Smart Home -toimintoihin lukeutuu muun muassa 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.samsung.roomspeaker&hl=fi


se, että kodin valot ja ilmalämpöpumppu voidaan kytkeä automaattisesti päälle ja pois, kun lähestyt kotiasi. 
Lisäksi robotti-imurin ja älykkäiden Smart LED -lamppujen ohjaaminen onnistuu nyt S Voice -
puhekomennoilla. 

 

Lisätietoja: 
Kuluttajakysymykset: Samsungin asiakastuki, 030 6227 515 
Markus Nummisalo, myyntipäällikkö, AV, m.nummisalo@samsung.com, p. 0400 569 228 
Eva Carrero, markkinointipäällikkö, e.carrero@samsung.com, p. 0400 807 750 
Lasse Pulkkinen, OS/G Viestintä. Lasse Pulkkinen, lasse.pulkkinen@osg.fi, p. 0400 630 049 
Kuvapyynnöt ja testilaiteasiat: samsungpr@osg.fi 
Lehdistötiedotteet ja kuva-arkisto verkossa: www.samsung.fi ja valitse uutiset. 
Haluatko Samsungin lehdistötiedotteita tai kokeilla uusia tuotteita? (Medialle) Ilmoittaudu lähetyslistalle osoitteeseen 
samsungpr@osg.fi 
 
Samsung Electronics Co Ltd, on maailman johtava kodinelektroniikan ja sen komponenttien valmistaja. Tinkimättömällä innovoinilla 
muutamme ihmisten käsitykset televisioista, älypuhelimista, tableteista, tietokoneista, kameroista, kodinkoneista, tulostimista, LTE-
järjestelmistä, lääketieteellisistä laitteista, puolijohteista ja LED-tuotteista. Yrityksellä on 286 000 työntekijää 80 maassa. Yhtiön 
yhteenlaskettu vuosittainen liikevaihto oli vuonna 2013 159,5 miljardia euroa. Lisätietoja Samsungista: www.samsung.com/fi 

http://www.samsung.com/fi

