
 

 
 

Samsung esittelee vuoden 2021 TV-mallistonsa: 
Neo QLED, MICRO LED ja uudistetut Lifestyle TV:t 

 
Samsung jatkaa johtavana globaalina TV-markkinajohtajana jo viidettätoista vuotta, visionaan “Screens 

Everywhere, Screens for All”, samalla yhtiö kasvattaa panostustaan kestävään toimintaan ja esteettömyyteen. 
 
Espoo – 7. tammikuuta 2020 –  Samsung julkisti tänään kaikkien aikojen ensimmäisessä virtuaalisessa 
First Look -tapahtumassa vuoden 2021 Neo QLED, MICRO LED ja Lifestyle TV -valikoimansa ennen CES 
2021:stä. Uudet mallistot korostavat Samsungin sitoumusta käytettävyyteen, kestävyyteen ja innovaatioihin, 
jotka määrittelevät uudelleen televisioiden roolin kodeissa. 
 
– Kuluneen vuoden aikana teknologialla on ollut keskeinen rooli ihmisten arjessa. Sitoutumisemme 
osallistavaan ja kestävään tulevaisuuteen sekä pyrkimyksemme vastata kuluttajien jatkuvasti muuttuviin 
tarpeisiin kulkevat käsi kädessä. Tavoitteisiimme lukeutuu kaikki tuotteidemme hiilijalanjäljen 
pienentämisestä esteettömyysominaisuuksien tarjoamiseen. Lisäksi käyttökokemusten on oltava 
lyömättömiä käyttäjän elämäntyylistä riippumatta, toteaa JH Han, President of Visual Display Business, 
Samsung Electronics.  
 
Kestävä ja esteetön tulevaisuus kaikille 
Samsung esittelee kestävän kehityksen Going Green -aloitteen, johon kuuluu toiminnan kestävyyttä pitkällä 
aikavälillä kasvattavia ohjeita ja periaatteita, mukaan lukien: 
 

● Hiilijalanjäljen pienentäminen ja energiatehokkuuden parantaminen. Samsung pyrkii 
järjestelmällisesti vähentämään päästöjä ja energiankulutusta televisiovalmistuksessa. Yhtiö pyrkii 
myös käyttämään enemmän kierrätysmateriaaleja koko TV-mallistossaan. 

● Kestävän pakkausmuotoilun lisääminen. Samsung laajentaa palkittujen Eco-pakkausten käyttöä 
useimpiin uusiin TV-malleihinsa. Tämän kestävän ratkaisun kautta voidaan uudelleenkäyttää jopa 
200 000 tonnia taittuvaa pahvia joka vuosi1.  

● Aurinkokennoilla toimiva kaukosäädin. Vuonna 2021 Samsungin QLED-televisioissa on 
aurinkoenergialla toimiva kaukosäädin, joka voidaan ladata sisävalolla, ulkovaloilla tai USB:llä. Tämä 
auttaa säätämään maailmanlaajuisesti peräti 99 miljoonaa AAA-paristoa tulevan seitsemän vuoden 
aikana.2.  

 

1 Perustuu sisäisiin tutkimuksiin. 
2 Perustuu sisäisiin tutkimuksiin. Tulokset voivat vaihdella olosuhteista riippuen. 



 

Samsungin uusimmat ominaisuudet ovat nyt saatavilla kaikilla uusilla QLED- ja Neo QLED -televisiomalleilla. 
Tämän myötä yhä useammat voivat kokea Samsungin viimeisimmät tekniset innovaatiot, mukaan lukien 
AI-ominaisuudet, jotka luovat entistä paremman TV-kokemuksen. Vuoden 2021 mallisto tuo uusia 
esteettömyysominaisuuksia, kuten Caption Moving, Sign Language Zoom ja Multi-Output Audio, jotka 
antavat näkö- ja kuulorajoitteisille mahdollisuuden optimoida katselukokemusta heidän tarpeidensa ja 
mieltymystensä mukaan. Nämä käyttäjäryhmät huomioiva kehitystyö jatkuu tulevan vuoden aikana 
esimerkiksi Voice Guide -toiminnon ja tekoälypohjaisten ominaisuuksien jatkokehityksenä  
 
Neo QLED rikkoo rajoja ja nostaa näyttötekniikan seuraavalle tasolle 
Samsung esittelee lippulaivamalleihinsa (8K QN900A ja 4K QN90A) kokonaan uuden näyttötekniikan 
nimeltään Neo QLED. Uutta Quantum Mini LED -valonlähdettä ohjaavat Quantum Matrix -tekniikka sekä Neo 
Quantum -prosessori, ja ne vievät Samsung QLED:n täysin uudelle tasolle. 
 
Uusi Quantum Mini LED on korkeudeltaan vain 1/40 tavanomaiseen valodiodiin (LED) verrattuna. Sen 
sijaan, että linssiä ja erillistä paketointia käytettäisiin valon hajauttamiseen, Quantum Mini LED:ssä on 
uskomattoman ohuita mikrokerroksia, jossa on vielä enemmän diodeja valon ohjaamiseksi. Quantum Matrix 
-tekniikka mahdollistaa tiheästi sijoitettujen LED-valojen tarkan hallinnan, mikä puolestaan ehkäisee 
blooming-efektiä ja antaa katsojille mahdollisuuden nauttia sisällöstä juuri kuten se on tarkoitettu. Neo QLED 
hallitsee luminanssiasteikkoa 12 bitillä ja 4096 askeleella, mikä auttaa tekemään pimeistä alueista 
tummempia ja kirkkaista alueista entistä kirkkaampia. Tämä puolestaan johtaa tarkempaan ja 
mukaansatempaavampaan HDR-kokemukseen. Neo QLED -tekniikka hyötyy myös Samsungin tehokkaasta 
Neo Quantum -prosessorista, jossa on parannetut skaalausominaisuudet. Se hyödyntää peräti 16 erilaista 
neuroverkkomallia, joista kukin on koulutettu tekoäly-skaalaukseen ja syväoppimistekniikkaan. Tämän 
ansiosta Neo Quantum -prosessori voi optimoida kuvan 4K- ja 8K-laatuiseksi sisältölähteen laadusta 
riippumatta. 
 
Samsungin vuoden 2021 Neo QLED 8K -televisiossa on myös uusi Infinity One Design -muotoilu. Lähes 
kehyksettömän näytön ansiosta katselukokemus on entistä upeampi ja muotoilu tyylikkäämpi. Neo QLED 
8K:ssa on uusi Slim One Connect -johtojenhallintaratkaisu, joka voidaan kiinnittää TV-jalustan takaosaan 
helpomman asennuksen mahdollistamiseksi. Neo QLED 8K sisältää myös useita ensiluokkaisia 
ääniominaisuuksia, kuten Object Tracking Sound (OTS) Pro, jossa dynaaminen ääni seuraa kohteiden 
liikkeitä ruudulla. SpaceFit Sound taas analysoi tilan television ympärillä ja räätälöi äänentoistoa sen 
mukaan. 
 
Samsung 2021 Neo QLED 8K- ja 4K-malleissa on useita ominaisuuksia, jotka tekevät televisiosta enemmän 
kuin pelkän television, mukaan lukien: 
 

● Super Ultrawide GameView, Game Bar ja Freesync Premium Pro luovat puitteet parhaalle 
pelikokemukselle. Super Ultrawide GameView antaa pelaajille mahdollisuuden pelata paitsi laajalla 
21:9-kuvasuhteella myös ultralaajalla 32:9-suhteella. Laajempi näkökenttä varmistaa, että pelaajat 
näkevät kaikki pelin tapahtumat. Game Barin avulla pelaajat voivat seurata ja säätää nopeasti pelin 
tärkeimpiä kuva-asetuksia, kuten kuvasuhdetta. Myös syöttöviiveen tarkistaminen ja kuulokkeiden 
liittäminen onnistuvat Game Barin kautta näppärästi. FreeSync Premium Pro taas minimoi 
nykimisen, jotta pelaajat voivat aina nauttia sujuvasta pelikokemuksesta. 
 

● Google Duon kautta onnistuvat videoneuvottelut jopa 32 henkilön kanssa. Google Duo 
-sovelluksella voi soittaa videopuheluita suoraan yhteensopivan USB-liitetyn kameran kanssa, ja 
älykkään kameraratkaisun avulla kamera osaa seurata käyttäjän liikkeitä. Se zoomaa 
automaattisesti sisään ja ulos, joten osallistujat ovat aina oikean kokoisia ja tarkennettuina. 
Toiminnon saatavuus riippuu markkina-alueesta. 

 
● Tietokoneen voi yhdistää helposti ja saumattomasti televisioon etätyöskentelyn 

parantamiseksi. Käyttäjät voivat esimerkiksi käyttää MS Office 365 -työvälineohjelmia ilman 
tietokonetta suoraan TV-selaimen kautta. 

 
 



 

 

 
 
Samsung MICRO LED aloittaa kuvanlaadun ja muotoilun uuden aikakauden 
Uuden MICRO LED -tuotesarjan myötä Samsung tuo innovatiivisen tekniikan useampien saataville. 
Kotikäyttäjät voivat nyt saada hämmästyttävän visuaalisen kokemuksen seuraavan sukupolven näytöiltä.  
  
MICRO LED -televisiot tulevat saataville aluksi kokoluokissa 110 ja 99 tuumaa, ja myöhemmin tänä vuonna 
myös pienempinä kokovaihtoehtoina. MICRO LED käyttää mikrometri-kokoluokan LED-valoja 
eliminoidakseen taustavalon ja värisuodattimet, joita käytetään tyypillisissä LED-näytöissä. Jokainen pikseli 
tuottaa oman valonsa, mikä mahdollistaa todenmukaiset värit ja kirkkauden 24 miljoonan yksittäin ohjattavan 
LED-valon avulla. Kuva-ala peittää peräti 99 % näytön näkyvästä rungosta. 
 
Samsung on myös kehittänyt Smart TV -ominaisuuksia, joilla käyttäjät saavat enemmän irti massiivisista 
MICRO LED -näytöistä. 4Vue (Quad View) -toiminnon avulla käyttäjät voivat katsoa neljää eri kuvalähdettä 
samanaikaisesti - yhdellä ja samalla näytöllä. MICRO LED on varustettu myös Majestic Sound -äänellä, joka 
tuottaa 5.1-äänen ilman ulkoisia kaiuttimia. 
 
Parannuksia palkittuun Lifestyle TV -mallistoon 
Samsung on uudistanut 2021 Lifestyle-televisioitaan uudella designilla ja muototekijöillä, jotka heijastavat 
entistä paremmin kuluttajien tarpeita ja makuja. 
 
The Frame -televisiot esiteltiin vuonna 2017, ja ne ovat sittemmin määritelleet uudelleen modernin television 
tekemällä niistä taideteoksia. Vuoden 2021 The Frame jatkaa sarjan innovatiivista perintöä tarjoamalla 
entistä enemmän yksilöllisiä mukautuksia kompaktimmassa koossa. Kehys on nyt puolet ohuempi3 kuin 
edellisissä versiossa, mikä tekee The Framesta vielä enemmän taulumaisen. Lisäkehykset ovat nyt 
saatavilla viitenä uutena värivaihtoehtona ja kahdessa eri tyylissä: perinteinen ja viistetty. Uudet kehystyylit 
antavat kuluttajalle mahdollisuuden mukauttaa televisiota entistä enemmän huoneeseen kuin huoneeseen 
sopivaksi. 
 
Lisätietoja Samsungin vuoden 2021 TV-valikoimasta saatavilla osoitteessa https://www.samsung.com/. 
Palveluiden saatavuus voi vaihdella markkina-alueittain. 
 
  

3 46% pienempi kuin aiemmissa malleissa. 

https://www.samsung.com/


 

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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