
 

 

 
Samsung esitteli 2020 tv-uutuutensa  

 
Samsungin EU Forum 2020 -tapahtumassa esiteltiin uusi Q950TS QLED 8K -televisio yhdessä laajennetun 

QLED 8K-, QLED 4K-, Lifestyle- ja MicroLED-televisiovalikoiman kanssa  
 
 
Espoo - 14. helmikuuta 2020 - Samsung Electronics esitteli uusimmat televisio- ja äänentoistotuotteet EU 
Forum 2020 -tapahtumassa Maltalla. Euroopassa myyntiin saapuvat tänä vuonna lippulaivamalli Q950 QLED 
8K sekä laajennetut QLED 8K-, QLED 4K-, MicroLED- ja Lifestyle tv -mallistot sekä useita uusia 
soundbar-tuotteita. 
 
Seuraavan sukupolven älykkäät televisiot 
Samsungin Q950 QLED 8K -lippulaivatelevisiossa on vertaansa vailla oleva tekniikka, joka muuttaa 
katselukokemuksen yhdistämällä korkealaatuisen kuvan ja äänen, älykkäät AI-ominaisuudet ja tyylikkään 
muotoilun. 
 
Samsung Q950 QLED 8K on varustettu reunattomalla infinity-näytöllä. Näytön pinta-alasta jopa 99 % on 
pelkkää ruutualaa. Ohut 15 millimetrin profiili ja kuusi runkoon upotettua kaiutinta takaavat television 
täydellisen sulautumisen ympäristöön, ja antavat katselukokemukselle täysin uuden merkityksen. Samsung 
Q950 tulee myyntiin Euroopassa 65, 75 ja 85 tuuman kokoluokissa. Q950:n lisäksi Samsung esitteli myös 
Q900 ja Q800 -mallit, laajentaen siten QLED 8K tv:n tuotevalikoimaansa. Q900 ja Q800 ovat saatavana 
55-98 tuuman kokoisina. Tänä vuonna Samsung esittelee 8K QLED-televisioita jokaiseen tarpeeseen. 
 
Samsungin QLED 4K -televisiot säilyvät tärkeänä osana Samsungin tv-mallistoa. QLED 4K -tuotteita on 
saatavilla Q60T, Q70T, Q80T, Q90T ja Q95T -malleina, kokoluokissa 43-85 tuumaa.  
 
– Samsungin 2020 tv- ja äänituotevalikoima on vahvempi ja älykkäämpi kuin koskaan aiemmin, ja se tarjoaa 
koteihin täysin uudenlaisia kokemuksia. Esiteltävät tuoteuutuudet sopivat hyvin erilaisiin elämäntapoihin 
ilman minkäänlaisia kompromisseja, sanoo Samsungin tv/AV-tuotepäällikkö Markus Nummisalo. 
 



 

Korkea kuvan- ja äänenlaatu ovat Samsungin QLED-televisioiden peruspilareita. Tämän vuoden tuotteissa 
nähdään myös parannettuja älykkäitä ratkaisuja uusien AI-tekoälyominaisuuksien avulla. Uudet 
ominaisuudet takaavat, että tämän vuoden tuotelinja tarjoaa uudenlaisen katselukokemuksen.  
 
Samsung QLED 8K -televisiot ovat varustettuja seuraavilla ominaisuuksilla:  
 

- Quantum Dot AI yhdistää Samsungin 8K-kuvaprosessorin Tizen-alustan kanssa ja osaa skaalata 
mitä tahansa sisältöä 8K-tarkkuuteen. tv pääsee hyödyntämään paneelin kaikkia 33 miljoonaa 
pikseliä videon alkuperäisestä koosta ja kuvalähteestä riippumatta. 

- Adaptive Picture analysoi valaistusolosuhteita ja näytön sisältöä ja varmistaa korkean kuvanlaadun 
ympäröivistä valo-olosuhteista riippumatta. 

- Active Voice Amplifier eliminoi taustamelun. Toiminto tunnistaa automaattisesti kohinan ja lisää 
puheen ja vuoropuhelun selkeyttä. 

- Objecting Tracking Sound+ (OTS+) luo kolmiulotteisen ääniympäristön yhdistämällä useita 
kaiuttimia television ylä-, sivu- ja alaosasta oman AI-algoritminsa kautta. OTS+ analysoi äänen ja 
käyttää neljää kaiutinta, jotta ääni vastaa täsmällisesti kuvan tapahtumia. 

- Q-Symphony on ainutlaatuinen multi-speaker -toteutus. 2020 QLED-televisiot osaavat ensimmäistä 
kertaa hyödyntää television omia kaiuttimia yhdessä Samsungin Q-sarjan soundbarin kanssa, mikä 
mahdollistaa vielä rikkaamman ja täydellisemmän surround-äänikokemuksen. 
 

Parannettu äänenlaatu varmistaa entistäkin paremman kokemuksen 
Samsungin uudet soundbarit tarjoavat paremman integroinnin tv- ja audiolaitteiden välillä. Q-sarjan 
eurooppalainen mallisto sisältää soundbar-laitteet Q810T, Q76T ja Q66T. Samsungin Acoustic Beam 
-tekniikka sekä Dolby Atmos ja DTS:X-ääni mahdollistavat aivan uudenlaisia äänielämyksiä. Myös uudet 
Samsung S -sarjan (S66/67T ja S46/47T) soundbarit tarjoavat vaikuttavan äänielämyksen. Älykkäästi 
suunniteltu S-sarja sopii täydellisesti mihin tahansa huoneeseen. Laitteet on suunniteltu musiikkia ja 
muotoilua rakastaville. 
 
Disney+ tarjoaa Samsungin laitteille kattavan valikoiman viihdettä 
Samsung jatkaa yhteistyön kehittämistä ja laajentamista johtavien sisällöntuottajien kanssa. Disney+ 
-sovellus saapuu Samsungin televisioihin kuluvan vuoden aikana. Palvelu alkaa Euroopassa vaiheittain 
alkaen 24. maaliskuuta. 
 
Jatkuvasti kehittyvät katselumahdollisuudet 
Samsung esitteli myös uusia liitäntäominaisuuksia, jotka vastaavat näyttöä monin eri tavoin hyödyntävien 
käyttäjien tarpeisiin: 
 

- Multi-View on tarkoitettu niille, jotka käyttävät usein muita laitteita television katselun aikana. 
Multi-View’llä käyttäjä voi laajentaa mobiililaitteensa suuremmalle näytölle, ja se antaa 
mahdollisuuden valita 14 eri asetteluvaihtoehtoa kahdelle eri ikkunalle. 

- Tap View tekee älypuhelimen yhdistämisestä televisioon helpompaa. Kuluttajat voivat nyt peilata 
matkapuhelimensa näytön televisioon napauttamalla laitteita toisiaan vasten. 

 
Yksilölliset Lifestyle tv:t tarjoavat uudenlaisia tapoja katsoa televisiota 
Samsung ilmoitti myös lanseeraavansa Euroopassa uusia ja vallankumouksellisia Lifestyle-televisioita. The 
Sero, joka tarkoittaa korean kielellä “pystysuoraa”, on käytettävissä sekä vaaka- että pystyasennoissa, aivan 
kuin älypuhelin tai tabletti. The Seron lisäksi Samsungin The Serif -mallisto saa uusia värejä: Cloud White ja 
Cotton Blue, ja ne ovat saatavana 43, 49 ja 55 tuuman kokoluokissa. Aiemmin tänä vuonna The Serif ja The 
Sero palkittiin innovatiivisesta tuotesuunnittelustaan International Forum (iF) Design Awards 
-muotoilukilpailussa. 
 
Myös The Frame -mallisto päivittyy. The Framea saa jatkossa kokoluokissa 32-75 tuumaa, ja televisiossa on 



 

uusi tekoälyä hyödyntävä auto-curation-ominaisuus, jonka avulla The Frames Art Store osaa automaattisesti 
tarjota omistajan maun mukaisia taideteoksia. 
 
Modulaarinen näyttötekniikka ilman rajoituksia 
Samsungin EU Forum 2020 -tapahtumassa esiteltiin myös innovatiivinen MicroLED-tv-mallisto, jossa 
seuraavan sukupolven paneelitekniikka yhdistyy ennennäkemättömään räätälöitävyyteen. Kuluttajat 
pääsevät vihdoin henkilökohtaisesti kokemaan, kuinka Samsungin suunnittelu- ja innovaatiotiimit ovat 
määritelleet uudelleen sen, minkälainen televisio voi olla. MicroLED-mallisto tulee saataville alkaen 75 
tuumasta aina 292 tuumaan asti – soveltuen kaikenlaisiin koteihin ja elämäntyyleihin. 
 
Lisätietoja Samsungin tv- ja äänituotteista osoitteessa https://www.samsung.com/fi/. 
 
Kuluttajakysymykset: Samsungin asiakastuki, 030 6227 515 
Lisätiedot: samsungpr@osg.fi  
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/ 
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