
 

 

 
Samsung esittelee uusimmat innovaationsa CES 

2021 -tapahtumassa 
 

Samsung parantaa arjen elämyksiä esimerkiksi Bespoke-sarjan jääkaappi-pakastimella, 110-tuumaisella 
MICRO LED -televisiolla ja JetBot 90 AI+ -imurilla. Samalla kestävän kehityksen työ jatkuu vuonna 2021 

Galaxy Upcycling at Home -ohjelmalla ja Samsungin ekopakkausten käytön laajentamisella TV-tuotteissa. 
 
Espoo – 11. tammikuuta 2021 – Samsung on esitellyt tänään visionsa kotien tulevaisuudesta 2021 
Consumer Electronics Show (CES) -tapahtumassa. Yhtiö esitteli virtuaalisessa lehdistötilaisuudessaan uusia 
tuotteita ja innovatiivisia ratkaisuja, jotka ovat joustavia ja älykkäästi yhteydessä sekä hyödyntävät tekoälyä 
jokapäiväisen elämän helpottamiseksi. 
 
– Maailmamme näyttää nyt erilaiselta, ja monet meistä ovat joutuneet mukautumaan todellisuuteen, jossa 
kodista on tullut vielä aiempaakin tärkeämpi paikka. Viimeisimmät innovaatiomme on suunniteltu tarjoamaan 
intuitiivisia käyttökokemuksia ja heijastelemaan käyttäjänsä persoonaa. Teemme kovasti töitä uuden 
sukupolven ratkaisujen parissa tekoälyä hyödyntäen ja paremman arjen puolesta, toteaa Sebastian Seung, 
President & Head of Samsung Research. 
 
Entistä henkilökohtaisempia käyttökokemuksia 
Ihmiset viettivät aiempaa enemmän aikaa kotona viime vuonna ja teknologiasta tuli samalla entistä 
tärkeämpää. Kuluttajat ovat joutuneet luottamaan teknologiaan ja huomanneet, miten monin tavoin kytketyt 
ratkaisut voivat helpottaa jokapäiväistä elämää. TV:t ovat olleet elintärkeitä viihteen ja toisinaan myös 
kuntoilun kannalta. Kannettavista tietokoneista on tullut merkittäviä kotiopiskelun työkaluja. Älyjääkaapit ovat 



 

auttaneet ruokaostoksissa ja ateriavalmisteluissa, ja älypuhelimet ovat myös ottaneet entistä 
merkittävämmän roolin arjessamme. 
 
Samsung jatkaa panostamista innovaatiotyöhön, jonka avulla sekä yhtiö että kuluttajat voivat mukautua 
nopeasti muuntuviin elämäntyyleihin. Avaininnovaatioihin lukeutuvat: 
  

● Samsung Bespoke -jääkaappi-pakastin: Viime vuonna Samsung julkaisi uniikin 
Bespoke-jääkaapin ja -pakastimen, jotka ovat muokattavissa jokaisen kotiin sopiviksi useilla 
värivaihtoehdoilla. Aiemmin julkaistujen 1-ovisten mallien lisäksi saataville tuodaan nyt uusi malli, 
joka yhdistää jääkaapin ja pakastimen samaan yksikköön. Tähän asti saatavilla on ollut neljä 
värivaihtoehtoa, mutta vuonna 2021 joukkoon lisätään Satin Graphite Gray -väri. Kaikki viisi 
värivaihtoehtoa ovat saatavilla sekä 1-ovisiin malleihin että uuteen yhdistelmämalliin. Yhdistetty 
jääkaappi-pakastin lanseerataan Pohjoismaissa vuoden toisen neljänneksen aikana. 
 

● 110-tuumainen MICRO LED: Samsungin uusi LED-pohjainen näyttö on kehitetty pikseleillä, joiden 
epäorgaaninen materiaali tuottaa oman valonsa. Lisäksi näyttö on Samsungin Infinity-muotoilun 
ansiosta lähes reunukseton. Tämä johtaa upeaan katselukokemukseen ja kuvanlaatuun. 
110-tuumaisessa MICRO LED -televisiossa on lisäksi 4Vue-toiminto, jolla näyttö voidaan jakaa 
neljään 55-tuumaiseen ruutuun. Tällöin käyttäjät voivat katsoa sisältöä neljästä eri lähteestä 
samanaikaisesti. MICRO LED on tarkoitus tuoda Pohjoismaiden markkinoille vuoden 2021 
ensimmäisellä neljänneksellä. 
 

● Lifestyle TV: Samsungin Lifestyle TV -kategoriaan kuuluvat The Serif, The Frame ja The Sero sekä 
viime vuonna esitellyt The Premiere ja The Terrace. The Terrace on ulkokäyttöön suunniteltu 4K 
QLED TV ja The Premiere on Samsungin uusi laserprojektori, joka mahdollistaa 
elokuvateatterimaisen kokemuksen kotona. 
 

Tekoäly ja robotit arjessa 
Samsung on ollut jo pitkään AI- ja robotiikkakehitystyön kärjessä. Samsung luo tekoälyteknologian avulla 
uusia kotikokemuksia, veden ja pesuaineiden käyttöä optimoivista pesukoneista aina Quantum AI 
-suorittimella sisältöä 8K:ksi skaalaaviin televisioihin saakka. 
 
Samsungin lehdistötilaisuudessa esiteltyihin AI-uutuuksiin lukeutuvat: 
 

● JetBot 90 AI+: Tämä uusi imuri hyödyntää esineentunnistusteknologiaa (Object Recognition) 
parhaan siivouspolun määrittelemiseen. LiDAR- ja 3D-sensorit sallivat JetBot 90 AI+ -imurin väistää 
johtoja ja pieniä esineitä, kuitenkin siten, että se siivoaa samalla kodin vaikeasti tavoitettavat nurkat. 

 
● Samsung Bot Care1: Samsungin robottivalikoiman uusin innovaatio hyödyntää tekoälyä käyttäjänsä 

käyttäytymisen tunnistamiseen ja siihen vastaamiseen. Se toimii robottiavustajana ja kumppanina 
sekä auttaa huolehtimaan arjen yksityiskohdista. Se oppii myös käyttäjänsä aikataulut ja rutiinit ja 
lähettää muistutuksia, jotka auttavat käyttäjää kiireisen arjen keskellä. 

 
● Samsung Bot Handy2: Tämä uutuus osaa tunnistaa ja poimia edistyneen tekoälyn avulla 

erikokoisia, -muotoisia ja -painoisia esineitä lattialta auttaakseen käyttäjää kotitöissä. Samsung Bot 
Handy pystyy havaitsemaan materiaalien erot, minkä ansiosta se osaa hyödyntää sopivaa voimaa 
esineiden nostamiseen ja liikuttamiseen. Se on luottokumppani kotiaskareissa, kuten siivouksessa ja 
astioiden järjestämisessä. 

 
Tulevaisuudessa Samsung kehittää myös muita konkreettisia tekoälyteknologiaan perustuvia sovelluksia 
arjen helpottamiseksi. Samsung kehittää edelleen terveyskeskeistä ulkoista luurankoaan GEMS:iä, joka 
toimii liikkuvuusavustajana, sekä Samsung Bot Retail -robottia, joka ohjaa käyttäjiä kodin ulkopuolella 
jälleenmyymälöiden kaltaisissa ympäristöissä. 
  

1 Samsung Bot Care ei ole tällä hetkellä myynnissä. Kuvatut toiminnot ja tekniset ominaisuudet on esitelty 
testiympäristössä. 
2 Samsung Bot Handy ei ole tällä hetkellä myynnissä. Kuvatut toiminnot ja tekniset ominaisuudet on esitelty 
testiympäristössä. 
 



 

Teknologiaa parempaan huomiseen 
Samsung päätti CES 2021 -tilaisuutensa visioonsa siitä, miten teknologia voi edistää kehitystä ja 
mahdollistaa paremman huomisen meille kaikille. Samsung ei usko yhteen kaiken kattavaan ratkaisuun, 
vaan kestävä tulevaisuus vaatii panostusta laajalla skaalalla. Tästä syystä Samsung on päättänyt keskittyä 
kolmeen avainalueeseen, jotka voivat hyötyä teknologiasta: kestävä kehitys, koulutus ja esteettömyys. 
 
– Samsung etsii aina keinoja, joilla rakentaa parempi ja kestävämpi tulevaisuus. Keskitymme ympäristöön, 
ihmisiin ja yhteiskuntaan, ja tarjoamme jatkossakin kuluttajille vastuullisia työkaluja ja tekniikkaa, jotka sekä 
vastaavat nykyajan haasteisiin että mahdollistavat kaikille paremman tulevaisuuden, sanoo Sandeep Rana, 
Senior Manager & Environmental Sustainability Specialist, Samsung. 
 
Osana sitoumustaan Samsung kehittää ohjelmistoa ja pakkausratkaisuja, jotka tukevat kestäviä 
kulutussyklejä: 
 

● Galaxy Upcycling at Home: Galaxy Upcycling -ohjelman päivitys. Uusi hanke pyrkii pidentämään 
Galaxy-puhelinten elinkaarta tarjoamalla kuluttajille mahdollisuuksia uusiokäyttää vanhoja 
puhelimiaan tekemällä niistä erilaisia, käteviä IoT-työkaluja. 
 

● Ekopakkaukset TV-tuotteille: Samsung laajentaa palkittujen ekopakkausten käyttöä QLED-, UHD-, 
näyttö- ja äänituotteisiin. Osana jatkuvaa sitoutumista ekotietoisuuteen Samsung luo tuotteita ja 
ratkaisuja, joiden suunnittelun keskiössä on ollut kestävä kehitys. Esimerkkinä Samsungin uusi 
kaukosäädin, joka on osittain valmistettu kierrätysmuovista ja joka voidaan ladata auringonvalolla tai 
sisävaloilla, mikä vähentää paristojätettä. 

 
Koska tulevat sukupolvet ovat elintärkeässä roolissa kestävän tulevaisuuden rakentamisessa ja 
ylläpitämisessä, Samsung priorisoi myös teknologiakoulutusta. Samsung Solve for Tomorrow rohkaisee 
nuoria käyttämään teknologiaa luovasti yhteiskunnan haasteiden ratkaisussa. 
 
Samsung nosti lehdistötilaisuudessaan lisäksi esiin työtään tuotteiden esteettömyyden ja saatavuuden 
parantamiseksi. SeeColors-sovellus antaa näkörajoittelisille mahdollisuuden optimoida vuoden 2021 
QLED-televisioiden katselukokemusta tarpeidensa mukaan. Viittomakielen zoomausominaisuus Sign 
Language Zoom taas varmistaa, että yhä useampi voi vaivatta nauttia huipputekniikasta. 
 
Lisätietoa, kuvia ja videoita Samsungin CES 2021 -uutisista löydät osoitteesta: http://news.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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