
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samsung uudet M5 ja M7 -kaiuttimet tarjoavat musiikkia 

langattomasti kodin joka huoneeseen 

 
Spotify Connect -yhteensopivat Multiroom-kaiuttimet tarjoavat langatonta vapautta  

 

Helsinki 26. toukokuuta 2014 – Älypuhelimet, tabletit ja musiikin suoratoistopalvelut ovat nopeasti tehneet 

langattomista äänentoistojärjestelmistä suosittuja. Nyt Samsung esittelee täysin uuden tuotekategorian, 

Multiroom-kaiuttimet, joilla käyttäjä voi soittaa musiikkia langattomasti kodin jokaisessa huoneessa. 

Samsung Multiroom on moderni äänentoistojärjestelmä, jossa käyttäjä voi valita kaiuttimien määrän omien 

tarpeidensa mukaisesti. Mallistoon kuuluu kaksi kokoa: kookkaampi M7-kaiutin sekä kompaktimpi M5-

kaiutin. Järjestelmään kuuluu myös hubi-laite, joka toimii järjestelmän aivoina. Hubi yhdistettään 

reitittimeen, jolloin kaiuttimet yhdistyvät toisiinsa häiriövapaalla langattomalla yhteydellä. Kaiuttimet 

kommunikoivat keskenään tarjoten optimoidun äänenlaadun.  

 

Multiroom-kaiuttimet voi sijoittaa nimensä mukaisesti useaan eri huoneeseen, jossa kussakin voi toistaa 

samaa musiikkikappaletta tai musiikkia täysin eri lähteistä. Kaiuttimia voi käyttää myös yksi kerrallaan ja 

älypuhelimen voi nopeasti parittaa Bluetooth-yhteyteen kaiuttimen kanssa NFC-tekniikalla. 

 

Multiroom-kaiutinjärjestelmän ohjaaminen on lapsellisen yksinkertaista riippumatta siitä, kuinka montaa 

kaiutinta käytetään. Käyttäjä tarvitsee ainoastaan älypuhelimen tai tabletin ja Samsung Multiroom -

sovelluksen. Sovellus tekee käyttäjästä perheen DJ:n, joka voi helposti valita eri huoneissa toistettavan 

musiikin ja muuttaa äänenvoimakkuutta huonekohtaisesti. Kappaleen valinta onnistuu kätevästi 

raahaamalla haluttu musiikkikappale Multiroom-sovelluksen eri huonevaihtoehtoihin. Sovellus sisältää tuen 

usealle suoratoistopalvelulle mukaan lukien Spotifylle. Spotify Connect -toiminnon avulla käyttäjä voi toistaa 

musiikkia tutusta Spotify-sovelluksesta niin, että kaikki älypuhelimen tai tabletin muut toiminnot toimivat 

keskeyttämättä musiikkia. Spotify Connectin ansioista musiikin jakaminen eri laitteiden välillä on entistä 

saumattomampaa. Lisätietoa Spotify Connectista. 

 

Samsungin Multiroom-äänentoistojärjestelmä toimii kattavasti yhdessä Samsungin laajan tuotevalikoiman 

kanssa. 2014-malliston Smart tv:t, Soundbar-laitteet ja blu-ray-soittimet voidaan yhdistää osaksi 

järjestelmää, jolloin Multiroom-kaiuttimet toimivat osana kotiteatteria. Samsung Link Mate -lisälaitteella 

https://www.spotify.com/fi/connect/


 

 

 

 

 

äänentoistojärjestelmään voidaan kytkeä myös eri valmistajien laitteita mukaan analogilaitteita, kuten 

levysoittimia. 

 

Samsung Multiroom-järjestelmä on kaupoissa toukokuun lopussa on. Suositushinnat: 

 

M5 (WAM550/1): 299 euroa 

M7 (WAM750/1): 399 euroa 

Muliroom Hub (WAM250): 59 euroa 

LinkMate: 349 euroa 
 

 

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 elektroniikkavalmistaja, joka avaa ihmisille uusia mahdollisuuksia 

ympäri maailman. Tinkimättömällä innovoinnilla 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

