Samsung esittelee uudet lifestyle-TV:t maailmanlaajuisessa
julkistustapahtumassa Pariisissa
Esillä uusi premium-valikoima QLED TV:itä sekä poikkeuksellinen The Frame -televisio.
PARIISI, Ranska – 14. maaliskuuta, 2017 – Samsung Electronics paljasti tänään uusia
tietoja QLED TV -mallien ja The Frame -television muodostamasta premium-valikoimasta.
Pariisissa järjestetyssä julkistustilaisuudessa Samsung on osoittanut jälleen muokkaavansa
kodin viihteen tulevaisuutta viimeisimmällä teknologialla.
– Samsung pyrkii tuomaan asiakkailleen edistyksellisintä teknologiaa, joka tarjoilee

voittamattomia katselukokemuksia ja viimeisintä designia arkea täydentämään.
Markkinoiden kärkeä edustavan kuvanlaadun, muotoilun ja älykkäiden ominaisuuksiensa
avulla vuoden 2017 valikoimamme aloittaa uuden aikakauden televisioille, toteaa HS Kim,
Samsung Electronicsin President of Visual Display Business.
Samsung valitsi “valojen kaupunkina” tunnetun Pariisin tilaisuuden sijainniksi, koska myös
QLED TV on tunnettu ihanteellisesta kirkkaudesta ja näyttävistä visuaalisista kokemuksista.
Tapahtumapaikaksi valikoitunut Louvre-museon alta löytyvä Carrousel du Louvre

-ostoskeskus - joka tunnetaan rikkaasta taidehistoriastaan - korostaa puolestaan
lifestyle-TV-konseptia, jota QLED TV ja The Frame -televisio edustavat.
Uusimmat QLED TV:t suunniteltiin kuluttajia silmällä pitäen. Laitteet keskittyvät erityisesti
kolmeen yleiseen haasteeseen, joihin vastaavat Q Picture-, Q Smart- ja Q Style -ratkaisut.
Lisäksi Samsung teki jälleen yhteistyötä tunnetun sveitsiläissunnittelija Yver Beharin kanssa
luodakseen innovatiivisen The Frame -television, joka sulautuu saumattomasti osaksi mitä
tahansa sisustusta.
Q Picture: Täydellinen yhdistelmä valoa ja värejä
Vastaesitelty QLED TV vie quantum dot -teknologian uudelle tasolle parantamalla
valovoimaa, kestävyyttä ja laajentamalla toistettavien värien kirjoa. Uusien metallisten
kvanttipisteiden avulla QLED TV huomioi kuvanlaadun kaikki osa-alueet, kuten
katselukulmat, värivolyymin, kirkkauden ja kontrastin. QLED TV:t voivat esittää värit tarkasti
ja televisiot toistavatkin 100 prosentin värivolyymin (color volume), mikä merkitsee, että
värisävyt toistuvat oikein riippumatta näytettävän kuvan kirkkaudesta. Kyseessä on
markkinoiden korkein tulos, minkä ansiosta QLED TV:t saivat Euroopan suurimmalta
tekniseltä tutkimusyhtiöltä VDE:ltä (Verband der Elektrotechnik) sertifioinnin.
Lisäksi QLED TV:n rikkaat ja syvät mustat sekä vahvat kontrastit takaavat johdonmukaisen
katselukokemuksen riippumatta huoneen valaistuksesta. QLED TV:n kehittynyt HDR 1500
-tuki sallii käyttäjien nähdä jokaisen yksityiskohdan kuten oli tarkoitettu, ilman värien
häviämistä tai vääristymistä.

Q Smart: Kodin viihdekokemus seuraavalle tasolle
Samsungin Smart Hub tarjoaa QLED TV:n myötä entistä intuitiivisemman ja yhtenäisemmän
kokemuksen. Paranneltu Samsung One Remote -kaukosäädin tukee nyt useampia laitteita
ja mahdollistaa ääniohjauksen laajemmin Smart TV -toiminnoissa. Kun käytössä on vielä
Android- ja iOS-laitteille saatavilla oleva Smart View -sovellus, käyttäjät voivat nauttia
personoidusta Smart Hubista.
Q Style: Suunniteltu sopimaan kaikkiin elämäntyyleihin
Tänä vuonna Samsung esitteli uusia design-elementtejä, jotka sopivat joka kotiin
sisustuksesta riippumatta. Läpinäkyvä Invisible Connection -kaapeli auttaa hallitsemaan ja
piilottamaan ikävännäköisiä johtosotkuja. Kuluttajat voivat nyt suunnitella tilankäyttönsä
yhden optisen kaapelin avulla, joka kokoaa kaikki laitteet yhteen ja vapauttaa olohuoneen
ulkoisten laitteiden ja johtojen hallinnasta.
Lisäksi Samsung esitteli No Gap -seinäkiinnityksen, joka vie TV:n 15 minuutin asennuksella
lähemmäs seinää kuin koskaan. Heille, jotka eivät halua televisiota seinälle, tarjolla on
kokoelma tyylikkäitä tukijalkoja. Maalaustelinettä muistuttava Studio Stand -jalusta on
ihanteellinen ratkaisu mihin tahansa taiteelliseen asuinhuoneistoon. Gravity Stand -jalusta
taas mahdollistaa TV:n vaivattoman kääntämisen ja optimaalisen katselukokemuksen
kaikista suunnista.

The Frame: Uusi tapa katsoa televisiota
Samsung jatkaa premium-luokan muotoilun saralla esittelemällä uuden innovaationsa The
Frame -television. The Frame suunniteltiin taiteellinen arvo mielessä pitäen. Televisiouutuus
luo tunnelmaa missä tahansa huoneessa tai katselutilassa.
Art Mode -kuvatilan ollessa päälle kytkettynä, The Frame -televisio näyttää seinälle
ripustetulta kuvakehykseltä. Sen sijaan, että ruutu muuttuu pimeäksi, kuten perinteisessä
televisioissa, The Frame- tv:n näyttö muuttuu taideteokseksi. Television digitaalisesta
taidevalikoimasta on valittavana yli 100 taideteosta kymmenestä eri aihealueista, mukaan
lukien arkkitehtuuri, luonto, toiminta ja kuvataide. Kattavasta kuvakokoelmasta löytyy
varmasti jokaista miellyttäviä teoksia. Taidekatalogin lisäksi televisioon on saatavana
räätälöitäviä lisävaruste-elementtejä, kuten vaihdettavat kehykset ja Studio Stand
-lattiajalusta.
The Frame on tottakai varustettu Samsungin läpinäkyvällä Invisible Connection -kaapelilla,
jonka avulla television sulautuu mihin tahansa ympäristöön ilman kaapelikammotuksia.

