
  

 

Samsungin laiteuutuudet peliharrastajalle 
 

Samsung on 20. kertaa järjestettävässä Assembly Summer -tapahtumassa mukana esittelemässä 

vuoden 2011 pelaamiseen liittyviä laiteuutuuksiaan. Samsungin SA950-näyttö ei pelkästään riko 

mielikuvia siitä, miltä tietokonenäytön kuuluisi näyttää, vaan se on myös tekniikkansa ansiosta 

pelaajien uusi suosikki. Samsungin SA950-näytöllä voi pelata pelejä 3D-tilassa. Siinä on 120 Hz:n 

virkistystaajuus, joka mahdollistaa 3D:n lisäksi entistä sulavamman pelikokemuksen.  3D-kannettava 

RF712 on suunniteltu erityisesti pelikäyttöön ja elokuvien katsomiseen. 400 kandelan valovoima tekee 

siitä maailman valovoimaisimmalla näytöllä varustetun 3D-kannettavan. 

 

 

Virallinen WCG-näyttö: Samsungin SA950 
 

Kaksi vuotta sitten Samsung esitteli markkinoiden ensimmäisen 3D-

tietokonenäytön. Tänä vuonna Samsungin uusilla SA950-3D-näytöillä pelataan 

Suomen suurimmassa pelitapahtumassa, Assembly 2011:ssa. 

SA950 on valittu viralliseksi World Cyber Games -näytöksi. 

 

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 liikkeen pelattaessa korkeilla ruudunpäivityksillä. 120 Hz:n virkistystaajuus ja 2 ms:n vasteaika 

mahdollistavat terävän kuvan, jossa ei esiinny viivettä tai haamukuvia.  

Nopea vasteaika mahdollistaa myös sen, että pelaaja voi 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. SA950 toimii luonnollisesti myös tavallisena 2D-

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

 

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

tyylikkäästi näytön oikeassa reunassa. Lisäksi SA950 on ainoastaan noin 11 millimetriä ohut, joten se 

ei vie tilaa työpöydältä. Tyylikäs SA950 on muotoilultaan vähintään yhtä mielenkiintoinen 

sammutettuna kuin käytössäkin. 3D-efekti vaatii toimiakseen 3D-lasit. Laitteen mukana toimitetaan 

yhdet 3D-lasit. Näytöstä on saatavana myös TA950-niminen versio, jossa on sisäänrakennettu 

HDTV-viritin antenni- ja kaapeliverkkoon.  

 

Ammattipelaajat testasivat Samsungin SA950-näytön: 

http://www.sett.fi/?q=artikkeli/settfi-testiss%C3%A4-samsung-syncmaster-sa950 

 

 

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

Clear Panel, 400 cd/m2, 120 Hz:n virkistystaajuus ja sisään rakennettu 3D-tuki. 2 millisekunnin vasteaika, katselukulma 

170/160 astetta. SA950 on ainoastaan 11 mm ohut. Liitännät: DisplayPort, HDMI, DVI-D (Dual Link). Samsung SA950:n 

suositushinta on 649 euroa.  

 

 

http://www.sett.fi/?q=artikkeli/settfi-testiss%C3%A4-samsung-syncmaster-sa950


Maailman valovoimaisin 3D-pelikannettava Samsung RF712 

 

Markkinoille saapuessaan RF712 tekee 400 kandelan näytöllään uuden 

maailman ennätyksen valovoimaisuudellaan 3D-kannettavien keskuudessa.  

 

Blu-ray-asema ja reilunkokoinen 17,3 tuuman näyttö sopivat mainiosti 3D-

elokuvien katsomiseen ja 3D-pelien pelaamiseen Full HD -tarkkuudella. 

Kannettava pystyy myös muuntamaan tavallisen 2D-kuvan 3D:ksi. Koneessa 

on suorituskykyinen AMD Radeon -näytönohjain, jossa riittää tehoa pelien ja 

elokuvien kuvan siirtämiseen realistisesti kannettavan näytön kehysten 

ulkopuolelle.  

 

Uudessa RF712-kannettavassa on Intelin tehokas Core i7 -neliydinsuoritin, jonka avulla kone sopii täydellisesti 

raskaaseen moniajoon. Laitteessa on kuusikennoinen akku, joka kestää neljä tuntia 

yhdellä latauskerralla. Samsungin ainutlaatuisen Fast Start -toiminnon avulla kone 

herää lepotilasta työtilaan kolmessa sekunnissa. 3D-efekti vaatii toimiakseen 3D-

lasit. Laitteen mukana toimitetaan yhdet 3D-lasit.  

 

 
Tekniset tiedot: Näytön koko 17,3 tuumaa. Super Bright Plus LED -näyttö, kirkkaus 400 cd/m2, 3D-näyttö, 16 miljoonaa väriä, Full HD 

(1920x1080), blu-ray-asema, 2D>3D konversio. SRS 3D-ääni. Näytönohjain: AMD Radeon HD6650M. Kuusikennoinen akku, joka kestää jopa neljä 

tuntia yhdellä latauskerralla. Akku kestää jopa 1000 lataussykliä ilman merkittävää suorituskyvyn heikkenemistä. Suoritin: Intel Core i7 2630QM. 

Käyttöjärjestelmä: Windows 7 Ultimate 64-bittinen. Muisti: 6 Gt. Tallennustila: 1 TB (2 x 500 GB) 7200 rpm. Usb 3.0. 1,3 megapikselin HD-kamera. 

Paino: 2,9 kg. Käynnistyy kolmessa sekunnista lepotilasta Fast Start -toiminnolla. Laitteen mukana tulee yhdet 3D-aktiivilasit. RF712 saapuu 

kauppoihin kesäkuun puolivälissä. Suositushinta julkaisun yhteydessä on 1599 euroa  

 

 

 

S27A550H - Älykäs 27” näyttö pelikäyttöön  
 

S27A550H-näyttö on suunniteltu erityisesti pelaajat mielessä pitäen. 27-

tuumaisen näytön tarkkuus on 1920x1080 pikseliä. Siinä on nopea 2 

millisekunnin vasteaika, mikä tekee SA550-näytöstä erinomaisen pelikäyttöön. 

SA550H-näytössä on myös erinomaiset katselukulmat, 170/160 astetta.  

 

Näytössä yhdistyy erinomainen suorituskyky, kaunis muotoilu ja pieni 

virrankulutus. Kaapelit voidaan piilottaa kätevästi näytön jalustan sisään.   

 

Samsungin uusissa näytöissä on Eco-Sensor-liiketunnistin, jonka avulla näyttö 

havaitsee automaattisesti liikkeen näytön edessä. Tämän ansiosta näyttö 

himmentyy tai sammuu automaattisesti, kun käyttäjä poistuu näytön edestä, ja 

käynnistyy taas, kun käyttäjä palaa näytön eteen. Eco Sensor -tunnistin on uusi 

tapa säästää energiaa. 

 

 
Tekniset tiedot: Samsung S27A550H on tietokonenäyttö, jonka resoluutio on 1920 x 1080 pikseliä. 27 tuuman LED-näyttö, 60 Hz, 300 cd/m2, 

vasteaika 2 ms (GTG), katselukulma 170/160 astetta. Värien tuki: 16,7 M. Liitännät: HDMI, D-sub. Laitteen suositushinta on 399 euroa. 

 

 

 

 

 



World Cyber Games (WCG) World Cyber Games (WCG) on maailman suurin kansainvälinen elektroniseen urheiluun 

keskittyvä tapahtuma. WCG:n taustaorganisaatio perustettiin vuonna 2000, ja ensimmäiset kilpailut pelattiin Etelä-

Koreassa 2001. WCG:tä kutsutaan pelimaailman olympialaisiksi, koska pelaajat eivät edusta tapahtumassa 

peliorganisaatioitaan vaan omia kotimaitaan. Finaalit pidetään vuosittain vaihtuvassa kaupungissa mantereelta toiselle 

kiertäen, ja pelejä seuraavat vuosittain miljoonat katsojat eri puolilla maailmaa. Samsung on toiminut World Cyber 

Gamesin tukijana alusta asti. 

 

ASSEMBLY Summer -tapahtuma on yksi maailman tunnetuimmista ja suurimmista nuorten tietokone- ja 

mediataiteen harrastajien kilpailutapahtumista. Nyt 20. kertaa järjestettävä tapahtuma on nelipäiväinen 

tietokonefestivaali, joka kerää tuhansia nuoria viettämään viikonloppua tapaamaan ystäviä, pelaamaan pelejä, 

surffaamaan netissä, juttelemaan IRC:ssä ja nauttimaan demoskenen upeista tuotoksista. ASSEMBLY-tapahtumia on 

järjestetty jo vuodesta 1992 alkaen. ASSEMBLY on tapahtuma kaikille, jotka haluavat tehdä vähän enemmän 

tietokoneellaan. Paikalle odotetaan 6000 harrastajaa viikonlopun aikana. Samsung on Assemblyn 

pääyhteistyökumppani. Lisätietoja: www.assembly.org 

 
 

 

 

Lisätietoja:  

Eva Carrero, markkinointipäällikkö, eva.carrero@samsung.fi, p. 0400 807 750  

Ossi Luoma, myyntipäällikkö IT, ossi.luoma@samsung.fi, p. 040 5414 023  

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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