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Ainutlaatuisen monipuolinen valikoima kodin laitteita esillä Habitaressa

Samsung tekee kodista fiksun ja ekologisen
Samsung on maailman ainoa yritys, joka pystyy yhdistämään kaikki kuluttajaelektroniikan osaalueet integroiduksi osaksi ihmisten arkea. Samsungin messuosastolla 6N79 ovat esittelyssä
muiden muassa ääni- ja liikeohjautuvat televisiot, kylmässä vedessä pyykin puhtaaksi pesevät
Eco Bubble -pyykinpesukoneet ja robotti-imuri, joka tyhjentää pölypussinsa itse.
Samsung tarjoaa monipuolisen valikoiman laitteita kodin arkeen ja juhlaan: televisioista matkapuhelimiin ja
tablettitietokoneisiin, jääkaapeista pesukoneisiin ja robotti-imureihin. Samsungin messuosasto onkin sisustettu kodiksi,
jonka jokainen huone on yhtä älykäs ja tyylikäs – ja lisäksi ekologinen. Samsung kehittää ja tuo markkinoille jatkuvasti
uusia, entistä energiapihimpiä tekniikoita ja laitteita.
Eco Bubble -kone pesee jopa 12 kilon pyykin ja säästää reilusti energiaa
Samsungin uusi Eco Bubble -pesutekniikka tuottaa saman pesutuloksen kuin tavallinen 40
asteen pesuohjelma, mutta selvästi pienemmällä energiankulutuksella ja nopeammin. Koneet
käyttävät pyykin puhdistukseen kylmään vettä, tavallista pesuainetta ja ilmaa. Vesi ja
pesuaine johdetaan ilmaa tuottavaan pumppuun. Pumppu muodostaa pesukuplia, jotka
leviävät kauttaaltaan koneen rumpuun, jossa ne pesevät tehokkaasti ja hellävaraisesti. Kuplien
ansiosta pesuaine imeytyy kankaaseen aiempaa tehokkaammin.
Tutkimusyhtiö Swerea IVF testasi pesumenetelmän pesemällä kankaita, joissa oli nokea,
verta, kaakaota ja punaviiniä. Pesussa käytettiin tavallista pesuainetta. Kokeet osoittivat, että
Eco Bubble -pesuohjelma kulutti jopa 70 prosenttia vähemmän energiaa kuin tavallinen
pesuohjelma. 40 asteen pesuohjelmassa energiansäästö oli noin 40 prosenttia, ja pesuohjelma
oli 10 minuuttia tavallista lyhyempi. Pesutulos oli yhtä hyvä kuin tavallisella pesuohjelmalla.
Eco Bubble -malliston kaikkien koneiden energialuokka on A+++. Malliston suorituskykyisin
on Arno eli WF1124ZAC, johon mahtuu peräti 12 kiloa pyykkiä. Silti se on leveydeltään standardikokoa, 60 cm. Koneen
suositushinta on 1 199 euroa.
Samsungin jaettava tuplauuni on aina oikean kokoinen ja kypsentää myös höyryllä
Parhaat uunit antavat käyttäjälle mahdollisuuden valita kypsennystavan. Samsung
BQ1VD6T131/XEE:ssä on kaksi kiertoilmatuuletinta, grilli ja höyrytoiminto. Dual Cook -tekniikka
tarkoittaa, että uunin voi jakaa irrotettavalla hyllyllä kahteen osaan, joita voi hallita erikseen. Niille voi
säätää oman lämpötilan ja kypsennysajan. Maut ja hajut eivät sekoitu, joten yläosassa voi vaikka
pariloida kalaa ja alaosassa kypsentää sokerikakkua yhtä aikaa. Voit myös käyttää vain yhtä uunin
puolikasta kerralla, mikä vähentää esilämmitysaikaa ja sähkönkulutusta.
Energiatehokas höyrykypsennys säilyttää hyvin ainesten vitamiinit ja mineraalit, ja ruoasta tulee mehevää ilman lisättyä
rasvaa. Jos höyrytys tuo mieleen vain aneemiset, veltot vihannekset, on luvassa yllätyksiä: Samsungin höyryuunissa voi
valmistaa ruokaa, jonka pinta on rapea ja kullanruskea. Uunin energialuokka on AAA ja suositushinta 1 199 euroa.
Integroitava astianpesukone on erittäin energiapihi
Samsungin astianpesukoneiden uusi huippumalli on kalusteeseen upotettava, erittäin energiapihi
DW-BG970B. Sen energialuokka on A+++ ja käyntiääni erittäin hiljainen, vain 40 desibeliä.
Pinttyneinkin lika irtoaa korkeapainesuuttimella, joka ruiskuttaa vettä koneen intensiivialueelle jopa
150 millibaarin paineella. Tehopesuohjelman voi ottaa käyttöön tarpeen vaatiessa. Koneessa on
kolme koria, jotka ovat kaikki vedettävissä täysin ulos. Jos tiskiä on vain vähän, voi poistaa käytöstä
korit, joita ei tarvitse ja pestä vain puoli koneellista. Näin säästyy vettä ja energiaa. Astianpesukone
kuivaa astiat polymeerimateriaalista valmistetun suodattimen avulla. Polymeeri imee itseensä
kaiken kosteuden astianpesukoneesta ja säästää näin energiaa. Astianpesukoneen suositushinta on
999 euroa.

Robotti-imuri tyhjentää itse pölypussinsa
Samsungin robotti-imurin tuorein versio on nimeltään Navibot S. Se lataa akkunsa omin päin, mutta
myös tunnistaa, kun pölysäiliö alkaa täyttyä. Imuri palaa silloin latausasemaansa ja tyhjentää
pölypussin. Samalla se puhdistaa harjansa. Tämän jälkeen se rullaa takaisin siihen, missä imurointi
jäi kesken, ja jatkaa, kunnes työ on tehty. Robotti-imurin suunnistusjärjestelmää on parannettu:
entistä tarkemmat sensorit auttavat sitä väistämään esteet entistä notkeammin. Vain 8 cm korkeana
se on myös entistä mahtuvampi. Navibot S:n suositushinta on 699 euroa.
Täysin uuden näköinen jää-pakastinkaappi on entistä tilavampi
Samsungin uudessa jää-pakastinkaapissa RFG23UERS1/XEE on yhtenäinen jääkaappi, joka
avautuu ranskalaiseen tapaan kahden oven takaa, sekä ulos vedettävä pakastinlaatikko.
Kylmälaitteen ulkomitat ovat samat kuin Samsungin suosittujen side-by-side-kaappien, mutta sinne
mahtuu enemmän. Uusi eristystekniikka mahdollistaa entistä ohuemmat seinät ilman, että ulkomitat
muuttuvat. Laite on 90,8 cm leveä, 177,4 cm korkea ja sen tilavuus on 520 l (jääkaappi 396 l,
pakastin 124 l).
Ergonomisesti suunniteltu pakastinlaatikko on näppärä. Ruokatavaraan pääsee helposti käsiksi ja
tilaa riittää isommankin perheen tarpeisiin. Jääkaapin vasemmassa ovessa on ohjauspaneeli, jonka
led-näytön avulla asetuksia on helppo muuttaa. Jääkaapin lämpötilaa voidaan erikseen säätää jopa
tietyssä osassa kaappia. Jokainen hylly ja laatikko on varustettu omilla tuuletusventtiileillään, jotka
säätävät tarkan lämpötilan ja palauttavat sen nopeasti oikeisiin lukemiin sen jälkeen, kun
jääpakastimen ovia on avattu. Laitteessa on automaattinen sulatus ja No Frost -toiminto. Sen ovessa
on kylmävesiannostelija ja jääpalakone. Suositushinta 2 750 euroa.
Samsung Smart TV tuo Angry Birds -pelin kotisohvalle
Samsungin Smart TV -televisioilla pelattava Angry Birds on ensimmäinen television
omalla liiketunnistimella pelattava peli. Kaikkia pelin toimintoja, kuten lingon
lataamista ja lintujen supervoimien käyttöönottoa, ohjataan pelaajan omilla liikkeillä.
Rovio Entertainmentin Samsungille kehittämä uusi sovellus toimii Samsungin vuoden
2012 televisioissa, jotka on varustettu Smart Interaction -tekniikalla (7- ja 8-sarjan ledtv:t ja 8-sarjan plasma-tv:t). Sovelluksen käyttö vaatii uusimman ohjelmiston
lataamisen Samsung Apps -kirjastosta.
Televisiota voi nyt tosiaan ohjata myös puhumalla ja kädenliikkeillä. Kanavien vaihto, äänenvoimakkuuden muuttaminen
ja jopa netissä surffaaminen onnistuvat puhe- ja käsikomennoilla, kun käytössä on Samsungin Smart TV. Malliston
televisioissa on myös 3D-tuki, nettiselain ja gigahertsin tuplaydinsuoritin, joka mahdollistaa useiden sovellusten käytön
samanaikaisesti sekä saumattoman siirtymisen sovellusten ja toimintojen välillä. Televisioissa on esiasennettuna kattava
valikoima sovelluksia, ja lisää löytyy Samsung Apps -sovelluskaupasta.
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