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Samsung præsenterer blandt andet en ny
søvnmåler på årets IFA-messe i Berlin
Det er de mindre ting der er i fokus, under Samsungs produktlancering på IFA.
Nemlig stornyheden Gear S2, nye højttalere i Wireless Audio 360-serien og en
søvngagdet; SleepSense og vaskemaskinen AddWash

Gear S2
Samsung lancerer smartwatch i nyt, rundt design med en opdateret

brugerflade
Samsungs nye smartwatch, Gear S2, tager et stort spring fremad fra de
tidligere modeller med et helt nyt, rundt display og en optimeret og intuitiv
brugerflade. Gear S2 har en unik, bevægelig ring rundt om urskiven og en
hjem- og tilbageknap, der giver dig en præcis og nem kontrol i alle
situationer. Modtag notifikationer og send beskeder direkte fra armen, følg
dine træningsmål med 24-timers aktivitetslog eller download nye
applikationer, der er tilpasset til den runde brugerflade. Uret har et kompakt
design med en tykkelse på 11,4 mm og en 1,2 tommer rund super AMOLEDskærm (360 x 360). Indvendig gemmer sig en 1-GHz dual core-processor, som
med det seneste Tizen OS og en batterilevetid på to til tre døgn, let klarer
alle opgaver. Uret er udstyret med NFC, hvilket muliggør funktioner, så som
mobilbetaling og digitale nøgler. Gear S2 kommer i to versioner: Gear S2
classic, der med sin sorte urskive og læderrem giver et sofistikeret og tidsløst
look, og Gear S2, skabt til den aktive type, der vil have et mere sporty og
minimalistisk design. Uret kommer i to farver: mørkegrå eller sølv med hvid
rem. For at tilpasse uret til din personlige stil, kan du ændre på urskivens
baggrund og skifte rem. Gear S2 lanceres til oktober til en vejledende
udsalgspris på:
Gear S2 – 2.599 kr.
Gear S2 Classic – 2.999 kr.

Wireless Audio 360 – R5, R3 og R1
Tre nye og opdaterede højttalere i den innovative Wireless Audio 360-serie
Sprød og klar lyd i alle retninger, med et mellemregister og en bas, der fylder
hele rummet. Efter den varme modtagelse som de forrige modeller, R7 og R6,
fik tidligere på året, kommer nu tre nye modeller i den innovative Wireless
Audio 360-serie. R5, R3 og R1 har et stilrent design og nye manuelle
kontrolmuligheder oven på højttaleren. I forbindelse med lanceringen af
højttalerne kommer en opdateret version af Multiroom App til Android og
iOS, som gør det lettere at lave nye spillelister og dele musik med andre
Multiroom-højttalere i nærheden. Multiroom App’en fungerer nu også til

Samsungs smartwatch Gear S og de kommende Gear S2. De nye højttalere har
desuden en brugerflade, som gør det muligt at styre basestationen uden brug
af din smartphone. Alle højttalere fungerer med Spotify connect. De nye
højttalere bliver lanceret til oktober til en vejledende udsalgspris på:
R1 – 1.499 kr.
R3 – 2.499 kr.
R5 – 3.499 kr.

Samsung SleepSense
Teknologi, videnskab og brugervenlighed – sov godt med den nye Samsung
SleepSense
At vågne på det perfekte tidspunkt og overvåge sin egen søvn, er to ting, der
er svære at klare på egen hånd. For at få det maksimale ud af din søvn og for
at få et overblik over dit søvnmønster, præsenterer Samsung nu SleepSense.
Avanceret teknologi, medicinsk videnskab og brugervenlighed er kombineret
for at give dig det totale overblik og den fulde kontrol over din søvn. Ved
hjælp af en kontaktløs sensorplade, som lægges under madrassen, og en app,
er SleepSense klar til at arbejde, mens du sover. Sensoren måler din puls, dit
åndedræt og måden du bevæger dig på med en sikkerhed på op til 95 %*,
hvilket giver en omfattende søvnanalyse.SleepSense følger din søvnadfærd
og sikrer, at du vågner på det mest optimale tidspunkt. Sammen med Dr.
Christos Mantzoros,professor på Harvard Medical School, har Samsung skabt
en app, som giver personlig og professionel ekspertrådgivning, der er med til
at forbedre kvaliteten af din søvn. Tilslut andre af Samsungs smarte
produkter, så som TV, højttalere eller airconditionanlæg til SleepSense, for at
skabe det mest komplette og optimerede søvnmiljø.
*Baseret påSamsungs egne testresultater
WW8500 AddWash

Undgå glemt vasketøj i vasketøjskurven med den innovative vaskemaskine
AddWash
Har du nogensinde startet en stor vask, men så bemærket, at din
yndlingsbluse eller nogle enlige strømper ligger tilbage i vasketøjskurven? En
undersøgelse foretaget af Samsung viser, at 90 procent af forbrugerne i
Europa nogle gange ønsker, at de kunne putte mere tøj i vaskemaskinen,
efter den er sat i gang med en vask. Samsung WW8500 AddWash er ikke bare
en topmoderne, smart vaskemaskine, den er også udviklet til at løse dette
problem. Du kan nemlig let sætte en vask på pause og lægge mere tøj i
maskinen. Med et tryk på en knap, sættes vaskemaskinen på pause, og på et
splitsekund åbnes en ekstra låge over hovedlågen, der er stor nok til at både
undertøj og jeans kan lægges i. WW8500 AddWash kan også styres fra din
smartphone (Android og iOS) for at gøre vasketiden endnu mere fleksibel.
Med funktionen ’SuperSpeed’ klarer WW8500 AddWash desuden en
almindelig vask på under en time, uden at vaskevenen forringes. Innovative
løsninger, så som ’Eco Bubble™’ og ’Digital Inverter-motor’, gør
vaskemaskinen effektiv, energibesparende og lydløs.

Samsung Electronics Co., Ltd. inspirerer verden og former fremtiden med
transformerende ideer og teknologier, der er med til at redefinere vores
opfattelse af TV, smartphones, wearables, tablets, kameraer, hårde
hvidevarer, printere, professionelle monitorer, SSD, hukommelseskort,
medicinaludstyr, netværkssystemer samt halvleder- og LED-løsninger. Vi er
også førende inden for Internet of Things, blandt andet med voresinitiativer
inden for det intelligente hjem og digital sundhed. Vi er 319.000
medarbejdere fordelt på 84 lande med en årlig omsætning på 196 mia.
dollars. For mere information, besøg vores hjemmeside
www.samsung.com/dk og vores officielle blog på
global.samsungtomorrow.com
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