
Esittelyssä Samsungin 2019 TV-mallisto 

 
 

Samsungin vuoden 2019 TV-valikoimassa on 
nähtävissä kehitystä kaikilla kodin kuvaviihteelle 
tärkeillä osa-alueilla. 

Kuluttajatrendien mukaan Samsung on keskittynyt 
kuvanlaadun parantamiseen, yksinkertaistanut pääsyä 
suoratoistosisältöjen pariin, kaksinkertaistanut 
jättikokoisten näyttöjen valikoiman ja hionut Ambient 
Mode -tilaa entistä saumattomammaksi kodin ja TV:n 
sulauttajaksi. 

 

RU7105 ja RU7305 

Valikoima alkaa luotettavalla UHD TV -mallilla. RU7105 on aito 4K UHD 
-televisio, joka on saatavilla jopa 75-tuumaisena. Tämän vuoden uutuus 



laitteessa on HDMI-Auto Detection -tunnistus. TV siis havaitsee HDMI:llä liitetyt laitteet ja tunnistaa 
kaikki yleisimmät digi-TV-vastaanottimet, pelikonsolit ja mediatoistimet. Tunnistuksen ansiosta laitteet 
ovat ohjattavissa suoraan television kaukosäätimellä. Vuoden 2019 malliin on myös lisätty 
Bluetooth-yhteydet, mikä mahdollistaa langattomien kuulokkeiden ja muiden laitteiden liittämisen 
televisioon. RU7105:ssa on lisäksi automaattinen pelitila, joka tunnistaa yhdistetyn pelikonsolin ja 
vaihtaa kuva-asetukset sopiviksi.  RU7105:ssä on suora näyttö ja RU7305:ssä on kaartuva näyttö. 

 

RU7405 ja RU7415 

Luokkaa ylempänä, Advanced UHD -valikoimassa, käyttäjät saavat nauttia 
Dynamic Crystal Color -väritoistosta. TV:ssä on sisäänrakennettu 
vastaanotin satelliittilähetyksille sekä tallennuksen ulkoiselle kovalevylle 
mahdollistava PVR-toiminto. Näiden ohella muotoilua on parannettu 
sulavalinjaisella keskitukijalalla. Kyseisten TV-mallien mukana toimitetaan 
Samsung One Remote Control -kaukosäädin, jossa on nyt erilliset 
painikkeet kolmelle suoratoistopalvelulle: Netflix, Amazon Prime ja Rakuten. 

RU7415 on uusi, valkoiseksi viimeistelty vaihtoehto. 

 

RU8005 

RU8005 edustaa Samsungin Premium UHD -kategoriaa. Siinä on 
edistyneempi paneeli, joka pystyy korkeampaan virkistytaajuuteen ja 
parempaan liiketarkkuuteen. 55-tuumaisesta ylöspäin saatavassa 
mallissa on myös paremmat katselukulmat, joten kuva näyttää yhtä 
hyvältä leveämmänkin sohvan reunapaikalta. Mukana on parannettu 
Real Game Enhancer -pelitila, joka varmistaa mahdollisimman pienen 
syöttöviiveen, minkä lisäksi RU8005 tukee Freesync2:sta HDR:n kera. 
Toiminto synkronoi TV:n virkistystaajuuden pelikonsolin tai PC:n 
ruudunpäivityksen kanssa, millä vältytään silmiä riipivältä ruudun 
repeilyltä. Televisiossa on myös Dynamic Black Equalizer, jonka avulla pelin vastustajat erottuvat 
paremmin pimeistä nurkista ja varjoista.  

 

Q60R  

Q-sarjan (QLED) televisiot hyödyntävät nanopartikkeleista koostuvaa 
Quantum Dot -teknologiaa. QLED-paneelin sininen väri tuotetaan 
suoraan television taustavalokka, kun taas punainen ja vihreä väri 
tuotetaan Quantom Dot -partikkeleita sisältävän paneelikerroksen avulla. 
Teknologia mahdollistaa 100 prosentin värivolyymin, mikä merkitsee, 
että värit toistuvat oikein kirkaimmissakin kohtauksissa, jotka 
tavanomaisissa telelevisioissa saattavat näyttää vähemmän 
värikylläisiltä. Kaikissa vuoden 2019 QLED-malleissa on uusi Quantum Processor 4K 
-kuvaprosessori, joka vastaa edistyneistä skaalausalgoritmeista. Ambient Mode on nyt myös entistä 
monipuolisempi. Ambient Mode -kuvatilassa sammutetun TV:n ruudulta on mahdollista näyttää 
hyödyllistä informaatiota, kuten uutisotsikoita, sää- ja liikennetietoja sekä valokuvia ja taidetta. Mukana 



on kattava kokoelma erilaisia teemoja, joilla television voi entistä paremmin mukauttaa ympäröivään 
sisustukseen yhden napin painalluksella. 

 

Q70R 

Q70R on malliston edullisin televisio Direct Full Array 
-taustavalojärjestelmällä, joka tunnetaan myös nimellä FALD (Full Array 
Local Dimming). Edistynyt taustavalotekniikka mahdollistaa 
täsmällisemmän taustavalon säädön ja valonjakelun, mikä parantaa sekä 
kontrastia että mustan tasoja. Taustavalo on jaettu pieniin, täsmällisesti 
erikseen ohjattaviin himmennysalueisiin. Direct Full Array mahdollistaa 

myös kirkkaamman valovoiman. Q HDR 1000 -luokituksen saava Q70R on riittävän valovoimainen 
sijoitettavaksi kirkkaisiinkin huoneisiin. Televisiossa on myös erillinen bassoelementti, joka 
mahdollistaa täyteläisemmän äänentoiston, ja todella ohuiden kehysten ansiosta televisio ikään kuin 
leijuu ilmassa. (43- ja 82-tuumaisissa malleissa on näkyvämpi kehys TV:n ala-osassa.) 

 

Q80R 

Q80R-mallissa on useita uutuusominaisuuksia, kuten Q Ultra Wide 
Angle. Uudessa valonhallintajärjestelmässä paneelirakennetta on 
muutettu siten, että taustavalo kulkee paremmin paneelin läpi ja levittäytyy 
entistä tasaisemmin ruudulle. Tekniikan ansioista Samsungin vuoden 
2019 QLED-televisiot pystyvät tarjoamaan terävän kuvan syvemmillä 
mustilla ja laajemmilla katselukulmilla, joten leveämmänkin sohvan 
reunapaikalta saa erinomaisen katselukokemuksen. Ultra Black Elite 
-heijastuksenesto häivyttää dramaattisesti häiritseviä heijastuksia, joten syvistä mustista voi nauttia 
ilman häiriöitä. Q80R tarjoaa Q HDR 1500 -luokituksen valovoiman, mikä takaa voimakkaan 
HDR-vaikutelman. 

 

  



Q85R 

Q85R:n mukana tulee monipuolinen One Connect Box 
-liintäntäyksikkö ja One Invisible Cable -liitäntäkaapeli, jotka tekevät 
TV:n kytkemisestä helppoa ja kaunista. Tämä malli on myös 
yhteensopiva No-Gap Wallmount -seinäkiinnitykselle, jonka avulla 
TV on mahdollista asentaa seinälle helposti, seinää mukailevasti ja 
silmää miellyttävästi. Q85R:n mukana tulee metallista valmistettu 
premium-versio Samsung One Remote Control -kaukosäätimestä. 
Kaiken tämän lisäksi laitteessa on käytössä edistyneempi Direct Full Array Plus 
-taustavalojärjestelmä. 

 

Q90R 

Q90R on Samsungin vuoden 2019 QLED 4K -televisioiden huippumalli 
ja samalla teknisesti editystynein malli. Siinä on Direct Full Array Elite 
-taustavalojärjestelmä, joka edustaa Samsungin parasta 
taustavalonhallintatekniikkaa. TV tarjoaa huikean kontrastin, 
erinomaiset mustan tasot ja vaikuttavan Q HDR 2000 -luokituksen 
valovoiman. Suositut HDR-elokuvat heräävät henkiin kirkkaassa 
päivänvalon täyttämässä huoneessakin, ja värit toistuvat rikkaina ja 
eläväisinä. Quantum Dot -värejä ja Adaptive Audio -äänitekniikkaa 
hallinoi uusi Quantum Processor 4K. Tässä premium-luokan QLED-TV:ssä ovat myös mukana kaikki 
tyyliominaisuudet: One Connect Box, One Invisible Cable, No-Gap Wallmount -tuki ja päivitetty 
Ambient Mode. 90R on kaunis sisustuselementti mihin tahansa kotiin. Uusi Flat Foot -jalusta. 
metallinen rakenne ja One Remote Control -kaukosäätimen premium-versio viimeistelevät TV:n tyylin. 

 

Q950R 

Myös Samsungin 8K QLED TV päivittyy vuodelle 
2019. Q950R tuo mukanaan uusia 
QLED-ominaisuuksia, kuten Q Ultra Wide Angle 
-paneelitekniikan, jossa on parannettu 
taustavalonhallinta ja parannetut katselukulmat. 
Lisäksi Q950R:n mukana tulee HDMI 2.1 
-yhteensopiva One Connect Box, joka tukee 
8K@60Hz-tarkkuutta. Uusi Q950R saapua 
myyntiin kahdessa uudessa kokoluokassa: 82- ja 
98-tuumaisena. 

 

  



The Frame 3.0 

Vaikka The Frame edustaa ajatonta kaunetta, myös 
se saa päivityksen uusimpiin 2019-ominaisuuksiin. 
TV:n 3.0 -versiossa on QLED-paneeli, mikä 
tarkoittaa, että The Frame toistaa jokaisen kuvan ja 
kohtauksen luonnollisen kylläisillä väreillä sekä 100 
prosentin värivolyymillä. Mukana on yli 1000 
teoksen taidegalleria ja tärkeimmät tyyliominaisuudet, 
kuten vaihdettavat kehykset, No-Gap Wallmount 
-seinäkiinnitys sekä One Connect Box -liitäntäyksikkö 
läpinäkyvällä yhteyskaapelilla. 

 

Serif 2.0 

Samsungin ainutlaatuinen Serif TV tekee paluun vuonna 2019. 
Uusi 2.0 versio on nyt myös täysiveroinen QLED-televisio, joka 
takaa parhaan mahdollisen kuvanlaadun ympäröivästä 
valaistuksesta riippumatta. Serif -television on suunnitellut 
ranskalainen design-parivaljakko Ronan ja Erwan Bouroullec. 
Serif 2.0 tulee myyntiin kokoluokissa 43, 49 ja 55 tuumaa, 
korvaten 24- ja 
40-tuumaiset mallit. 

Serif TV:n uutuusominaisuuksiin lukeutuu myös Speaker mode 
-tila ja NFC-tuki, jonka avulla NFC-yhteensopivan mobiililaitteen 
voi kytkeä televisioon yhdellä hipaisulla, jolloin Serifistä tulee 
40-wattisella äänentoistolla varustettu 
Bluetooth-kaiutinjärjestelmä. 


