Samsung esittelee uuden audiotuotemalliston
Samsungin uusi Level-mallisto sisältää älypuhelimille ja tableteille suunniteltuja kuulokkeita,
nappikuulokkeita ja langattomia bluetooth-matkakaiuttimia.
Helsinki 5. toukokuuta 2014 – Samsung on esitellyt uuden audiotuotemalliston, joka on suunniteltu
älypuhelimille ja tableteille. Malliston nimi on Level ja se sisältää valikoiman kuulokkeita, nappikuulokkeita
ja langattomia bluetooth-kaiuttimia. Malliston kaikki tuotteet saapuvat kauppoihin Suomessa toukokuun
puolivälissä.
Level Over – Tyylikkäät kuulokkeet hipaisuominaisuuksilla
Level Over -Bluetooth-kuulokkeet tarjoavat voimakkaan ja luonnollisen äänentoiston. Kuulokkeet on
muotoiltu ergonomisesti ja tyylikkäästi. Niissä on Active Noice Cancellation -melunvaimennus- ja
hipaisutoiminnot, joilla äänenvoimaakuuden säätö ja kappaleen valinta onnistuu vaivatta yhdellä sormen
pyyhkäisyllä. NFC-tuen ansioista parittaminen älylaitteen kanssa onnistuu sekin yhdellä kosketuksella.
Samsung Level -sovelluksen (Google Play/ Samsung Apps) kautta pääsee muokkaamaan kuulokkeiden EQasetuksia ja valitsemaan äänitiloja kuunnellun musiikkityyliin sopivaksi. Kuulokkeissa on 50 mm:n
kaiutinelementti ja niitä voi käyttää myös johdollisesti. Kuulokkeiden suositushinta on 349€, ja tuote on
saatavana valkoisena ja mustana.
Level On – kompaktit kuulokkeet paljon liikkuvalle
Level On on malliston kompaktimpi kuulokepari, joka tarjoaa miellyttävän kuuntelukokemuksen paljon
liikkuville. Kuulokkeiden äänentoisto on luonnollisen kirkas ja niissä on 40 mm:n kaiutinelementti.
Kuulokkeiden suositushinta on 199€ ja ne ovat saatavana valkoisena ja mustana.
Level In -nappikuulokkeet
Level In -nimisissä in-ear-nappikuulokkeissa on tehokkaat kolmitiekaiuttimet, jotka tarjoavat rikkaan
äänentoiston aina matalimmista taajuuksista kaikkein korkeimpiin. Nappikuulokkeiden suositushinta on 149€
ja ne ovat saatavilla valkoisena ja mustana.
Level Box – NFC-tuella varustettu langaton matkakaiutin
Level Box on metallirunkoinen ja kompakti bluetooth-matkakaiutin. Sen suuret kaiutinelementit tarjoavat
korkealaatuista äänentoistoa ryhdikkäällä äänenvoimakkuudella. Älypuhelimet ja tabletit voi helposti liittää
Level Boxiin NFC;n avulla – pelkkä hipaisu riittää. Kaiuttimessa on riittoisa akku, joka kestää peräti 15 tuntia.

Musiikintoiston lisäksi kaiutinta voi käyttää muun muassa konferenssipuheluihin. Kaiuttimen suositushinta on
149€. Tuote on saatavilla valkoisena ja mustana.
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maailman. Tinkimättömällä innovoinnilla muutamme ihmisten käsitykset televisioista, älypuhelimista, tableteista, tietokoneista,
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