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Samsung puhuu merkityksellisen
innovaation puolesta CES 2017
-tapahtumassa
Las Vegas, USA – 5. tammikuuta 2017 – Innovaation tulisi vastata käyttäjien
tarpeisiin, haasteisiin ja haaveisiin, ja venyttää samalla mahdollisen rajoja.
Samsungin CES 2017 -messuilla esittelemät uutuudet puhuvat
merkityksellisen innovaation puolesta. Kyse on siitä, miten innovaatiot voivat
yksinkertaistaa käyttäjien arkea. Esimerkkinä televisio, joka tarjoaa parhaan
mahdollisen kokemuksen perustuen ihmisten katselutottumuksiin.
Tv, joka mahdollistaa television katselun haluamallasi tavalla

Televisiokatselun haaste on ollut, että on usein vaikea saavuttaa täydellinen
kuva riippuen katselutilan valo-olosuhteista. Samsungin uutuus
televisiokategoriassa on QLED TV, jossa on parempi kuvanlaatu ja valovoima
kuin koskaan aiemmin. QLED-televisiot pystyvät toistamaan enemmän
yksityiskohtia, enemmän värejä ja syvempiä mustia kaikissa valoolosuhteissa. Katselukokemus on yhtä hyvä sekä valaistussa että
pimennetyssä huoneessa - katselukulmasta riippumatta. QLED saapuu
markkinoille Q9-, Q8- ja Q7-laitesarjoissa. Kuvanlaadun lisäksi tärkeää on,
miten televisio sopii kotiin. QLED-malleissa on keskitin, joka kerää kaikki
television liitännät pois näkyvistä ja poistaa johtosotkun television takaa.
Ohut, läpinäkyvä optinen kaapeli yhdistää television keskittimeen. Television
asennus seinälle onnistuu uudella seinäkiinnitysratkaisulla, joka jättää
minimaalisen raon television ja seinän välille.
Samsungin Smart TV:t ovat nyt myös entistä älykkäämpiä. Koska yhä
useammat katsovat televisiota useasta eri sisältölähteestä, olemme koonneet
kaikki lähteet Smart Hubiin, jotta käyttäjä voi helposti valita TV-lähetysten ja
suosikki-suoratoistopalveluiden väliltä. Ohjaus onnistuu kätevästi
OneRemote-kaukosäätimellä tai uudistuneen ja parannetun SmartViewsovelluksen avulla.
Lisätietoa QLED-televisiomallistosta.
Soundbar sisäänrakennetulla subwooferilla tyylikkääseen olohuoneeseen
Aiemmin TV-huoneeseen on usein vaadittu erillinen subwoofer, jonka monet
ovat kokeneet tarpeettomaksi ja joka on tehnyt sisustamisesta haastavampaa.
CES-messuilla Las Vegasissa Samsung on esitellyt ratkaisun pulmaan. MS750
Soundbar on Samsungin ensimmäinen soundbar, jossa on sisäänrakennettu
subwoofer. Erillistä yksikköä ei siis enää tarvita.
Samsung esitteli myös M9500 UHD Blu-ray-soittimen. Uusin soitin
mahdollistaa kuvan ja äänten lähettämisen Bluetooth-kuulokkeisiin, mikä
tarjoaa joustavuutta ja sallii käyttäjälle valloittavan äänikokemuksen
riippumatta siitä, mitä ympärillä tapahtuu.
Toinen älykäs uutuus on H7 Wireless -kaiutin, jonka avulla käyttäjä voi hallita
musiikintoistoa myös kaiuttimen fyysisillä säätimillä mobiilisovelluksen

lisäksi.
Lisätietoa Samsung AV-uutuuksista.
Galaxy A -laitesarja tuo merkittävät innovaatiot laajalti saataville
Uusi Galaxy A-sarja, johon kuuluvat muun muassa A5- ja A3-puhelimet,
yhdistää viimeisimmän tekniikan ja halutuimmat ominaisuudet, ja tuo ne
laajalti käyttäjien saataville. Molemmat mallit ovat suojattu vedeltä ja pölyltä
IP68-luokituksen mukaisesti, joten voit esimerkiksi katsella videoita kylvyssä
tai juosta laitteen kanssa sateessa. Toinen haluttu ominaisuus on
mahdollisuus laajentaa tallennustilaa, ja Galaxy A -puhelimet tukevatkin jopa
256 gigatavun microSD-muistikortteja.
Muita avainominaisuuksia ovat kyvykkäät etu- ja takakamerat, terävä näyttö
ja riittoisa akkukesto. Galaxy A5 ja Galaxy A3 ovat valmistettu laadukkaista
metalli- ja lasimateriaaleista, joiden saumaton muotoilu ja tyylikkyys nostavat
ne viimeistelyltään älypuhelimien huippuluokkaan. Always On Display taas
mahdollistaa viestien ja ilmoitusten tarkastamisen ilman puhelimen
avaamista, mikä säästää aikaa ja virtaa.
Lisätietoa uudesta Galaxy A -sarjasta.
Näiden innovaatioiden lisäksi Samsung esitteli muun muassa uudet kaarevat
Quantum Dot -tietokonenäytöt, jotka tarjoavat käyttäjille entistä
värikkäämmän ja vaikuttavamman peli- ja viihdekokemuksen. Uusi robottiimuri taas helpottaa nurkkien ja ahtaiden paikkojen siivoamista ja älykkään
Family Hub -jääkaapin päivitetty versio saapuu markkinoille useina eri
malleina.
Lisätietoa Family Hub 2.0 -jääkaapista.
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alalaidasta Uutiset.

Samsung Electronics Co., Ltd. inspiroi maailmaa ja muovaa tulevaisuutta
ideoilla ja teknologioilla, joiden avulla uudelleen määritämme ihmisten
käsitykset televisioista, älypuhelimista, puettavista laitteista, tableteista,
kameroista, kodinkoneista, lääketieteellisistä laitteista, verkkojärjestelmistä,
puolijohteista ja LED-tuotteista. Tuoreimmat Samsung-uutiset löydät
osoitteesta: http://news.samsung.com/

