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Kiinnostus 3D-TV:eitä kohtaan jatkuu vahvana, kertoo TNS Gallupin tutkimus:

Tutustu 3D-sisältöön uudella Smart TV 3D-sovelluksella
Samsungin teettämä TNS Gallupin Pohjoismainen tutkimus osoittaa, että 3D-TV:t
kiinnostavat Suomessa. Samsung esittelee Smart TV -televisioihin sovelluksen, joka tuo uutta
3D-sisältöä katsojien ulottuville. Uusi Explore 3D -sovellus tarjoaa katsojille tilaisuuden
tutustua uuden tekniikan viihdetarjontaan ja mahdollisuuksiin. Tarjolla on muun muassa
3D-muodossa olevia dokumenttiohjelmia, elokuvatrailereita ja musiikkivideoita.
Samsungin 3D-tuella varustettujen Smart TV -televisioiden omistajat pääsevät tutustumaan uuteen Explore
3D -sovellukseen. Se antaa television katsojille mahdollisuuden tutustua todenteolla 3D:n eri
ulottuvuuksiin. Explore 3D toimii kuin tavallinen älypuhelinsovellus, erona on vain se, että se ladataan
televisioon.
3D-kokemus kotisohvalla kiinnostaa entistä enemmän
Suurin osa suomalaisista ei ole kokenut 3D-TV:tä, mutta kiinnostus on kuitenkin suuri. TNS Gallup teki
Samsungille tutkimuksen, joka osoitti, että vain seitsemän prosenttia suomalaisista on kokenut 3D-TV:n.
44 prosenttia suomalaisista on kuitenkin kiinnostunut näkemään 3D-sisältöä omasta kotitelevisiostaan.
Eniten halutaan katsoa 3D-elokuvia ja -luonto-ohjelmia. 3D Explorer -sovellus tarjoaa kokoelman
dokumenttiohjelmia, -elokuvatrailereita ja - musiikkivideoita, joilla voi helposti tutustua 3D-formaattiin
omalta kotisohvalta.
3D-televisio on monen toivomuslistalla
Vaikka 3D-viihde on vielä melko uusi ilmiö olohuoneessa, 3D-television hankinta kiinnostaa suomalaisia
yhä enemmän. Samsungin teettämän tutkimuksen mukaan noin joka neljäs on kiinnostunut ostamaan TV:n,
joka tukee uutta tekniikkaa.
Viime vuonna Samsung lanseerasi maailman ensimmäiset 3D-led-televisiot, ja tänä keväänä Samsung toi
markkinoille uudet Smart TV:t, joilla voi muun muassa surffata netissä ja katsoa televisiota samanaikaisesti.
Smart TV -laitteisiin voi ladata sovelluksia, kuten HS.fi-uutispalvelun ja SF Anytime videovuokrauspalvelun, ja laitteilla voi myös etsiä ja toistaa musiikkia, videota ja valokuvia kaikista
kotiverkon laitteista.
Jotta voi nauttia television 3D-viihdesisällöstä, tarvitaan 3D-TV sekä 3D-lasit. Syksyllä 2011 Explore 3D sovellus saapuu myös Samsungin vuoden 2010 3D-yhteensopiviin televisiomalleihin, joissa on
Internet@TV-alusta.
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