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Samsungs TV- og lydnyheter 2020
Ny Q950TS QLED 8K TV presenteres sammen med en utvidet produktlinje av
skjermer i kategoriene QLED 8K, QLED 4K, Lifestyle og MicroLED.
Oslo – 13. Februar, 2020 – I dag presenterte Samsung Electronics sine
nyeste produkter innen TV og lyd. Blant nyhetene, som lanseres i Europa i
2020, er flaggskipsmodellen Q950 QLED 8K TV, en utvidet produktserie av
QLED 8K og 4K TV, MicroLED, Lifestyle TV og lydplanker.
Neste generasjons intelligente og oppslukende skjermer
Samsungs flaggskip-TV, Q950 QLED 8K, har enestående teknologi som
forvandler seeropplevelsen gjennom en kombinasjon av topp kvalitet og lyd,

intelligente AI-funksjoner og et førsteklasses design.
Samsung Q950 QLED 8K TV utstyrt med en infinity-skjerm som betyr at den
gir 99% skjerm-til-ramme-forhold. Gjennom en slank 15 mm-profil og seks
innebygde høyttalere elimineres grensen mellom TV og miljø, og begrepet
seeropplevelse får en helt ny mening. Samsung Q950 vil være tilgjengelig i
Europa i størrelsene 65, 75 og 85 tommer. I tillegg til Q950 introduserte
Samsung også produktene Q900 og Q800, og utvider dermed sin produktlinje
av QLED 8K TV. Q900 og Q800 vil være tilgjengelig i størrelser fra 55 til 98
tommer – dermed finnes det en Samsung 8K TV for ethvert behov.
Samsungs QLED 4K TV-er er fortsatt en viktig del av Samsungs TV-portefølje
og Samsung kan på EU Forum kunngjøre at QLED 4K vil ha sin sterkeste
produktserie noensinne i 2020 med produktene: Q60T, Q70T, Q80T, Q90T og
Q95T. Modellene vil være tilgjengelige i størrelser mellom 43 og 85 tommer.
– Våre TV- og lydprodukter i 2020 er de sterkeste, smarteste og mest
opplevelsesfokuserte til dags dato. De passer også til forskjellige livsstiler uten
kompromisser," sier Magnus Nilsson, nordisk produktsjef for TV hos Samsung.
Høy bilde- og lydkvalitet er alltid grunnlaget for Samsungs QLED-TV-er, men
det som kjennetegner årets produkter er forbedrede "smarte skjermer"løsninger gjennom AI-funksjoner. Funksjonene sikrer at årets produktlinje
tilbyr en seeropplevelse til forbrukerne, uten kompromisser. Samsung QLED
TV-er i 2020 inkluderer:
•

•

•

•

Quantum Dot AI kombinerer Samsungs 8K innholdsprosessor
med den bransjeledende plattformen Tizen og kan skalere opp
alt innhold. Innhold kan nå vises over 33 millioner piksler
uavhengig av opprinnelig oppløsning.
Adaptivt Picture som analyserer lysforhold samt skjermens
innhold og sikrer en høy bildekvalitet uavhengig av mørkt eller
lyst miljø.
Active Voice Amplifier, som eliminerer den nest største
distraksjonen for europeiske forbrukere når de ser på TV, nemlig
bakgrunnsstøy. Funksjonen gjenkjenner automatisk støy og øker
klarheten i tale og dialog.
Objecting Tracking Sound+ (OTS+) som skaper en tredimensjonal
lydeffekt ved å kombinere flere høyttalere på toppen, sidene og
bunnen av TV-en gjennom sin egen AI-algoritme. OTS+

•

analyserer lyden og bruker de fire høyttalerne for å gjøre lyden
slik at en følger hendelsesforløpet i bildet.
Q-Symphony som er en unik implementering av flere høyttalere.
For første gang noensinne vil QLED TV-er i 2020 bruke de øvre
høyttalerne selv etter at en Samsung Q Series-lydplanke er
koblet til, som gir enda rikere og fyldigere surround-lyd.

Forbedret lydkvalitet for en enda bedre opplevelse
Den nye produktserien med lydplanker tilbyr større integrasjon mellom TVog lydenheter. Den europeiske produktlinjen i Q-serien inkluderer Q810T,
Q76T og Q66T. Samsungs Acoustic Beam-teknologi og integrert object-based
audio av Dolby Atmos og DTS:X lar brukere av Q-serien oppleve
underholdning som om de var en del av innholdet.
Optimal lyd betyr imidlertid mer enn bare sømløs integrasjon med en TV. Den
nye Samsung S-serien (S66/67T og S46/47T) tilbyr en kraftig opplevelse helt
frittstående. Med et smart og stilrent design passer S-serien perfekt inn i
ethvert rom og er en lydplanke for deg som elsker musikk og førsteklasses
design.
Disney+ kommer til Samsungs smarteste og mest tilkoblede produktlinje til
dags dato
Samsung fortsetter å utvikle og utvide samarbeid med ledende
innholdsleverandører, og Disney+ vil være tilgjengelig på Samsung TV-er i
2020. Lanseringen skjer løpende i Europa, med start 24. mars.
Stadig utvikling og tilkoblede visningsmuligheter
Samsung har også kunngjort nye tilkoblingsfunksjoner som tilfredsstiller
behovene til forbrukere som bruker skjermene på en rekke måter:
•

Multi-View er for forbrukere som ofte bruker andre enheter mens
de ser på TV. Funksjonen lar brukeren utvide sin mobile enhet til
en større skjerm, og med muligheten til å velge mellom 14
forskjellige alternativer på layout for to forskjellige vinduer.

•

Tap View gjør det enklere enn noen gang å koble en
smarttelefon til TV-en din. Forbrukere kan nå speile
mobilskjermen sin til TV-en ved at enhetene rører hverandre.

Tar personifisering til nye høyder med Lifestyle TV
Samsung kunngjorde også den europeiske lanseringen av The Sero, den helt
nye og revolusjonerende Lifesyle TV-en som kan roteres mellom horisontal
og vertikal stilling. Forbrukere kan glede seg over innhold i sitt naturlige
format ved å enkelt endre modus og TV-en kan blant annet kobles til
smarttelefonen din.
I tillegg til The Sero, kommer nye farger til Samsung Serif. De nye fargene
Cloud White og Cotton Blue vil være tilgjengelige i størrelsene 43, 49 og 55
tommer. Tidligere i år ble Serif og The Sero tildelt pris for sitt innovative
produktdesign ved årets International Forum (iF) Design Awards.
Produktlinjen til The Frame har også nyheter. Lifestyle TV-en kommer nå i
størrelsene 32 og 75 tommer, og med en ny funksjon, auto-curation, som lar
The Frames Art Store tilby kunstverk som er i tråd med eierens smak.
Modulær skjermteknologi uten grenser
Under EU Forum introduserte Samsung også en hel produktserie av
varemerkets innovative MicroLED-TV-er. MicroLEDs modulære teknologi har
ingen grenser når det gjelder størrelse, størrelsesforhold, ramme og
oppløsning. Med størrelser fra 75 til 292 tommer gir MicroLED forbrukeren en
uovertruffen følelse av fordypelse i TV-en.
For mer informasjon om Samsungs europeiske produktlinjer innen TV og lyd,
besøk www.samsung.com
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transformative ideer og teknologi. Bedriften omdefinerer verden for TV,
smarttelefoner, wearables, nettbrett, kameraer, digitale apparater, skrivere,

medisinsk utstyr, nettverkssystemer, og halvledere og LED-løsninger. For de
siste nyhetene, besøk Samsungs nyhetsrom på news.samsung.com

Kontaktpersoner
Elin Axelsson
PR Manager
TV, lyd, hvitevarer
e.axelsson@samsung.com
+46 73 671 95 26
For pressehenvendelser og testprodukter, vennligst kontakt:
Pressekontakt
Geelmuyden Kiese v/ Pia Wexels
Gjelder journalister og media
pia.wexels@gknordic.com
+47 979 59 869

