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120 kuvaa sekunnissa 

Koe pelit 3d:nä Samsungin uudella tietokonenäytöllä 

 
Samsungin SA950-näyttö ei pelkästään riko mielikuvia siitä, miltä 

tietokonenäytön kuuluisi näyttää, se on myös tekniikkansa ansiosta pelaajien uusi 

suosikki. Samsungin SA950-näytöllä voi pelata pelejä 3D-tilassa. Siinä on 120 

Hz:n virkistystaajuus tavallisen näytön virkistystaajuuden ollessa 60 Hz. Korkea 

virkistystaajuus mahdollistaa 3D:n lisäksi entistä sulavamman pelikokemuksen. 

 

Kaksi vuotta sitten Samsung esitteli markkinoiden ensimmäisen 3D-tietokonenäytön. Tänä vuonna 

Samsungin uudella SA950-3D-näytöillä tullaan pelaamaan elokuussa Suomen suurimmassa 

pelitapahtumassa, Assembly 2011:ssa.  
 

Samsungin uusi 3D-näyttö pystyy näyttämään 120 kuvaa sekunnissa, kun tavallinen näyttö pystyy 

60 kuvaan. 120 Hz:n virkistystaajuus mahdollistaa sen, että näyttö pystyy toistamaan 3D-kuvaa. 

Myös tavallinen 2D-pelikokemus hyötyy korkeasta virkistystaajuudesta. 120-hertsinen näyttö 

mahdollistaa entistä sulavamman liikkeentoiston pelattaessa korkeilla ruudunpäivityksillä. 120 Hz 

virkistystaajuus ja 2 ms:n vasteaika mahdollistavat terävän kuvan, jossa ei esiinny viivettä ja 

haamukuvia. Nopea vasteaika mahdollistaa myös sen, että voit reagoida välittömästi vastustajien 

liikkeisiin. 
 

27-tuumaisen LED-näyttöuutuuden voi myös yhdistää esimerkiksi blu-ray-soittimeen. Sillä voi 

katsoa elokuvia 2D- tai 3D-muodossa, katsella kuvia ja kuunnella musiikkia. Toki näyttö sopii 

myös vaikkapa netissä surffailuun. SA950 toimii luonnollisesti myös tavallisena 2D-

tietokonenäyttönä. 3D:stä vaihto 2D-tilaan onnistuu yksinkertaisella napin painalluksella.  

 

SA950 on muotoilultaan mielenkiintoisen tyylikäs. Elektroniikka on sijoiteltu näytön jalkaan, joka 

on tyylikkäästi näytön reunassa. Muotoilu antaa vaikutelman, että näyttö ikään kuin leijuisi 

ilmassa. Lisäksi SA950 on ainoastaan noin 10 millimetriä ohut, joten se ei vie tilaa työpöydältä. 

Tyylikäs SA950 on muotoilultaan vähintään yhtä mielenkiintoinen sammuksissa kuin aktiivisessa 

tilassa.  

 

3D-efekti vaatii toimiakseen 3D-lasit. Laitteen mukana toimitetaan yhdet 3D-lasit. Mallista on 

saatavana myös TA950-niminen versio, jossa on sisäänrakennettu HDTV-viritin antenni- ja 

kaapeliverkkoon.  
 

Tekniset tiedot: Samsung SA950 on tietokonenäyttö, jonka resoluutio on 1920 x 1080 pikseliä. 27 tuuman LED-näyttö 

Ultra Clear Panel, 120 Hz, sisään rakennettu 3D-tuki, 2 millisekunnin vasteaika, katselukulma 170/160 astetta. SA950 on 

ainoastaan 11 mm ohut. Samsung SA950 saapuu kauppoihin kesäkuun lopussa ja sen suositushinta 649 euroa.  
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Eva Carrero, markkinointipäällikkö, eva.carrero@samsung.fi, p. 0400 807 750  
Ossi Luoma, myyntipäällikkö IT, ossi.luoma@samsung.fi, p. 0 40 541 4023 

Toni Perez, OSG Viestintä, toni.perez@osg.fi, 0400 630 063  

Kuluttajakysymykset: Samsungin asiakastuki, 030 6227 515  

Kuvapyynnöt: samsungpr@osg.fi  

Lehdistötiedotteet ja kuva-arkisto verkossa: www.samsung.fi ja valitse uutiset.  

Haluatko Samsung in lehdistötiedotteita tai kokeilla uusia tuotteita? Ilmoittaudu lähetyslistalle osoitteeseensamsungpr@osg.fi  

Uutisia RSS-syötteinä: www.samsung.com/fi/aboutsamsung/rss/rssFeedList.do  

  

Samsung Electronics Co Ltd, Korea, on johtava televisioiden, muistisirujen, matkapuhelinten ja näyttöpaneelien valmistaja. 

Yrityksellä on 190 500 työntekijää 68 maassa ja kahdeksalla eri liiketoiminta-alueella. Vuonna 2010 yhtiön yhteenlaskettu 

liikevaihto nousi 135,8 miljardiin Yhdysvaltain dollariin. Samsung Electronics Nordic AB:n liikevaihto vuonna 2010 oli miljardi 

euroa. Pohjoismaiden yhtiö on kasvanut nopeasti vuodesta 1992. Sillä on 330 työntekijää, ja sen valikoimaan kuuluvat uusimmat 

tuotteet matkapuhelinten, äänen- ja kuvantoiston, IT-laitteiden ja kodinkoneiden aloilta. 
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