
 
 

 
 
 

Samsung CES 2019 -messuilla: 
kytkeytyneen elämäntyylin tulevaisuus, uusi Micro LED -teknologia ja yhteistyö Applen kanssa 

 

Samsung korostaa messuilla edistysaskeleitaan tekoälyn ja IoT:n saralla, ja esittelee uusia tuotteita 
sekä teknologioita.  

 
LAS VEGAS – 7. tammikuuta 2019 – Samsung Electronics esitteli tänään CES 2019 
-lehdistötilaisuudessaan uusimmat tuote- ja palveluinnovaationsa, joihin lukeutuvat muun muassa 98” 
QLED 8K TV, Micro LED ja Bixby-tekoälyavustajan uusimmat käyttöratkaisut. 
 
Yksi lehdistötilaisuuden julkistuksista oli, että Bixby-avustajasta tulee avoin tekoälyalusta, joka on 
yhteensopiva lukuisten älykkäiden tuotteiden kanssa. Bixby tulee saataville muun muassa vuoden 
2019 QLED-televisioihin ja älykkäisiin kodinkoneisiin, kuten jääkaappeihin, pesukoneisiin ja älykkäisiin  
kaiuttimiin. Sen lisäksi Bixby laajenee digital cockpit -ratkaisuna autoihin. 
 
— Tänä vuonna Samsung Electronics viettää 50-vuotisjuhlaansa, ja viimeisten viiden vuosikymmenen           
aikana olemme sitoutuneet tuomaan kuluttajille merkityksellisiä innovaatioita kaikkialla maailmassa.         
Nyt otamme seuraavat askeleet tehdäksemme kytkeytyneen elämäntyylin visiostamme totta,         
Samsung Electronicsin kuluttajaelektroniikkadivisioonan toimitusjohtaja HS Kim kertoo. 
 
Messujen aikana Samsung esittelee useita uusia tuotteita ja innovaatioita, jotka helpottavat arkea ja 
tarjoavat entistä personoidumman käyttökokemuksen. 
 
Viihde 
Samsung esitteli CES-lehdistötilaisuudessaan suurimman QLED 8K TV:nsä. 65, 75, 82 ja 85 tuuman 
QLED 8K -mallisto täydentyy 98 tuuman kokoluokalla. Television tekoälyyn perustuva kuvatekniikka 
skaalaa kuvan 8K-tarkkuuteen riippumatta lähteestä, oli kyse sitten HDMI:n tai USB:n kautta 
toistettavasta TV-lisälaitteesta, suoratoistopalvelusta tai näytönpeilauksesta. 
 
Samsung esittelee messuilla myös päivitetyn Micro LED -tekniikkansa. Tämä mullistava itsevalaiseva 
näyttöteknologia on modulaarista, minkä ansioista se tarjoaa ainutlaatuisen kuvanlaadun lisäksi 
monipuolisen muunneltavuuden. Tekniikalla on neljä etua: moduulaarisuutensa ansiosta Micro LED 
-näyttö voidaan rakentaa mihin tahansa kokoon. Sen lisäksi näytön voi rakentaa haluttuun 
kuvasuhteeseen esimerkiksi todella laajaksi tai jopa neliön muotoiseksi. Näyttöä voidaan myös 
mukauttaa mihin tahansa tilaan sopivaksi, ja moduuleja lisäämällä myös näytön pikselitarkkuutta 
voidaan kasvattaa muuttamatta pikselitiheyttä. Tekniikan ansioista näytössä ei tarvitse olla lainkaan 
häiritseviä kehyksiä, vaan Micro LEDin kuva ulottuu paneelin reunasta reunaan. Lue lisää. 
 
Uusien TV-mallien ohella Samsung julkisti uusia palveluita Smart-TV-alustaansa. Samsungin 
televisioiden käyttäjät pääsevät pian käsiksi iTunes Movies -palveluun ja Apple Airplay 2 -toimintoihin. 
Lue lisää. 
 
Älykäs koti 
Kodin elektroniikan saralla Samsung on päivittänyt Family Hub -jääkaapeista entistä intuitiivisempia ja            
älykkäämpiä. Jatkossa käyttäjät voivat Bixbyn äänikomentojen avulla esimerkiksi laittaa uunin päälle,           
hakea reseptejä tai tehdä kauppalistan. Uudet Bixby-toiminnot saapuvat myös aiemmille Family Hub            
-laitemalleille automaattisen ohjelmistopäivityksen kautta. Lue lisää.  
 
  

https://news.samsung.com/global/samsung-unveils-the-future-of-displays-with-groundbreaking-modular-micro-led-technology-at-ces
https://news.samsung.com/global/samsung-smart-tvs-to-launch-itunes-movies-tv-shows-and-support-airplay-2-beginning-spring-2019
https://news.samsung.com/global/samsung-debuts-a-new-standard-in-connectivity-with-next-generation-of-family-hub-refrigerator-at-ces-2019


Muita uutisia  
Samsung esitteli myös HARMAN-yhteistyön uusimman edistysaskeleen: uuden digitaalisen        
ohjaamon, joka parantaa personointiin, turvallisuuteen ja kytkeytyneeseen elämään keskittyviä         
kokemuksia autossa. 
 
Lisätietoja Samsungin CES 2019 -uutuuksista löydät osoitteesta https://news.samsung.com/global/ tai         
tammikuun 12. päivään asti Samsungin messualueelta #15006 (1. kerros, keskushalli, Las Vegas            
Convention Center). 
 
 
Kuluttajakysymykset: Samsungin asiakastuki, 030 6227 515 
Lisätiedot: Lasse Pulkkinen, OSG Viestintä, lasse.pulkkinen@osg.fi, p. 0400 630 049 
Kuvapyynnöt ja median testilaitteet: samsungpr@osg.fi 
Lehdistötiedotteet ja kuva-arkisto verkossa: www.samsung.fi ja valitse alalaidasta Uutiset. 
 
Samsung Electronics Co., Ltd. inspiroi maailmaa ja muovaa tulevaisuutta ideoilla ja teknologioilla, joiden avulla uudelleen 
määritämme ihmisten käsitykset televisioista, älypuhelimista, puettavista laitteista, tableteista, kameroista, kodinkoneista, 
lääketieteellisistä laitteista, verkkojärjestelmistä, puolijohteista ja LED-tuotteista. Tuoreimmat Samsung-uutiset löydät 
osoitteesta: http://news.samsung.com/ 
 

https://news.samsung.com/global/
http://news.samsung.com/

