
*Samsung QLED е телевизор, базиран на технологията Quantum dot П Р О Д У К Т О В А  Г А М А
Т Е Л Е В И З О Р И  2 0 1 8

За да разбереш повече за Samsung телевизорите или да откриеш
най-близкия търговец, посети www.samsung.com/bg/tvs



Телевизорът, 
който обичаш, 

без никакви пречки. 
Причината да 
произвеждаме 

телевизори.
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Ambient Mode
Трансформирай черния екран 
с лайфстайл съдържание, което 
ще преобрази и допълни деня ти. 
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Брилянтен.
Великолепен.
Перфектен.
Със забележително качество на картината
и уверен дизайн, Samsung Q9F отдава
значимото на вдъхновяващите произведения 
на художници и режисьори – миниатюрните 
детайли във всеки кадър оживяват
с перфектна острота.  
Обогати живота си с Q9F.



Остави в миналото навика да гледаш телевизия 
от определено разстояние. Samsung Q9F те потапя 
в поглъщащи картини, които притежават по-голяма 
дълбочина и ярки образи, блестящи в милиарди 
цветове, както в ярко осветените, така и в тъмните 
части на стаята.

 

 

 

     Color
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Можеш ли да си представиш 
най-ясната картина?

Наслади се на най-добрата ни картина досега 
Q Color използва революционната технология 
Quantum dot, за да създаде изумителни картини 
с милиарди нюанси на цветовете.



One Remote Control
Управлявай лесно всичките си устройства 
и съдържание само с едно дистанционно.
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„Като режисьор на cinéma vérité винаги търся 
вдъхновяващи истории и фонови детайли. 

Телевизорът Samsung е като екран, направен 
лично за мен, благодарение на своите

удивително ясни картини, които ме
вдъхновяват за нови идеи. А интуитивното 

приложение, което знае всичко, прави
търсенето изключително лесно.“



Когато всеки детайл е направен за теб, зрителя, резултатът 
е Samsung Q9F. С изящен гръб и елегантен преден дизайн, този
телевизор напълно се вписва в пространството. 
Поставен на изисканата стойка, финият силует на Q9F 
привлича окото, дори изключен. Край на бъркотията 
от кабели и връзки в твоя дом.

Преосмисляне на формата и функцията
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Невидима връзка 
Най-после телевизорът е освободен от 
множеството кабели. Новият Q9F e свързан
само с един полупрозрачен оптичен кабел,
който включва и захранването. 
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„Този великолепен
телевизор на Samsung
се вписва безупречно
в интериора ми и се
представя перфектно,
независимо дали гледам
черно-бял филм или
разглеждам старите
си снимки.
И още нещо – безрамковият 
дизайн и изчистеният гръб 
изглеждат чудесно.
Истинска красота.“



Пленителният Samsung Q8C влиза неусетно 
в живота на семейството с цялостния си стил 
и очарователните картини на елегантния 
извит екран. Без повече безкрайно търсене. 
One Remote Control ти дава безупречен контрол
върху цялото съдържание и всички свързани
устройства – без допълнителни усилия.
Сега е още по-лесно да се насладиш на времето,
прекарано у дома, със семейството.

Естетичен.
Елегантен.
Интелигентен.
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Красивата извивка радва окото – Samsung Q8C 
стои естетично на всяка от изящно изваяните стойки. 
Без рамка и с невидимо управление на кабелите, 
той създава образи, които буквално се носят 
в пространството и украсяват всяка стая. 

Умело изработен и изискан

Безграничен 360˚ дизайн
Изчистеният елегантен дизайн те кани 
да се потопиш в най-чистата картина.
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   * Образите на екрана на телевизора може да се различават в зависимост от региона.

SmartThings – панел за управление
SmartThings на Samsung свързва безупречно 
умните устройства и битова техника – от хладилника 
до смартфона, като им позволява да си взаимодействат с лекота.
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SmartThings на Samsung поддържа постоянна свързаност 
между множество устройства и спомага за безупречното 
им взаимодействие. Провери какво има в хладилника:
останал ли е сладолед във фризера, на кои продукти изтича 
срокът на годност – и да, през цялото това време не стоиш 
пред отворената му врата! Всичко, което ти трябва, 
е само едно приложение: SmartThings.

Какво има в хладилника?
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Samsung Tower Stand 
Нa блестящата стойка телевизорът сякаш
се носи във въздуха. Тя може и да се завърта,
за да ти предложи най-добрата гледка.
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„Този телевизор изглежда приказно в дневната – без никакъв 
компромис в стила. И обожавам SmartThings – пасва съвсем 
точно на нашия начин на живот. Чувствам го все едно съм 
вълшебник, който управлява всяко устройство в стаята. 
Какво повече може да иска една майка?“



Когато приятелите ти дойдат на гости, 
за да гледате мача заедно, Samsung Q7F 
задава настроението на вечерта
с широкоекранен детайл и мащабно действие.
Разбира се, ако някой от гостите ти иска 
да публикува в социалните мрежи шеговита или 
радостна реакция, One Remote Control влиза 
в играта и телевизорът се превръща 
в любезен домакин за всеки.
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Шик.
Модерен.
Изключителен.



Samsung Q7F се справя великолепно с качеството 
на картината, като преобразява Quantum dot светлината 
в сияен цвят, а магията на HDR показва образите такива, 
каквито са, дори в ярко осветени или тъмни стаи. 
С елегантната Studio стойка и почти незабележимата 
невидима връзка получаваш перфектната картина. 
Улови всеки нюанс на цвета в действието.

Studio Stand
Подобната на статив стойка 
превръща телевизора в 
шедьовър на изкуствотo.
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Телевизорът те потапя изцяло 
във всеки образ

   ЛАЙФСТАЙЛ



Екранът на Samsung Q7F приляга плътно до стената, без 
пролуки, като използва умело разработена система за окачване. 
Единствената връзка се справя с всички компоненти чрез
изключително тънкия оптичен кабел, а с последната си новост 
Samsung показва картини или снимки на екрана, дори когато 
телевизорът е изключен. Този телевизор вярва в грандиозните 
и премерени представления и не се натрапва в живота ти.

Без разсейване. Толкова е простоNo Gap Wall-Mount

Ambient Mode
Придава смисъл на черния
екран и обогатява деня ти.

* 
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Телевизорът ти сияе благодарение на 
гениалното окачване за стена, а дизайнът 
на стаята е съвършено изчистен.

Ако стената не е 100% равна, конструирана 
е неправилно или под ъгъл спрямо пода, 
е възможна появата на малка пролука между 
нея и телевизора.



Samsung Q7F автоматично свързва всичките ти таблети, 
смартфони и всяко друго интелигентно устройство, 
за да те осведоми за състоянието на електроуредите 
вкъщи само чрез телевизора или смартфона. Да си свързан 
с всичко у дома вече е въпрос само на едно докосване.

Не пропускай това, което обичаш

SmartThings – известия
Постоянно синхронизиран със смартфоните 
и таблетите, телевизорът ти праща известия 
от свързаните устройства.
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   Contrast
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„Приятелите ми обичат да са тук
за футболните мачове, защото 
Samsung телевизорът показва всеки 
детайл от играта, дори когато
камерата се отдалечава.
И всички имаме перфектното място 
за сядане, даже на килима.“

   ЛАЙФСТАЙЛ

Виж всеки детайл по всяко време на деня.
Уникалната технология ти дава невероятни 
картини и безупречен контраст, независимо 
колко светло или тъмно е наоколо. 



Активен.
Необходим.
Победител.
Когато приятелите ти са в мрежата, 
готови за игра, не губи време в търсене 
или настройки. Интуитивният Samsung Q6F 
се свързва безупречно с множество 
устройства, за да си готов да влезеш 
в играта. Когато си в настроение за екшън, 
Q6F ти гарантира безапелационна победа.
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Със страхотно качество на картината и ярък контраст 
на бързо движещите се сцени, Q6F е най-добрият избор 
за запалените геймъри – нищо не може да те забави, 
разсее или отклони. Докато си в мрежата и очакваш 
следващото ниво в играта, Q6F осветява виртуалното 
ти пътешествие в милиарди цветове и те потапя 
напълно в действието. 

Създаден за победа

Бърз FRC
Наслади се на идеалната игра без забавяния при 
присъединяване и впечатляващо гейминг изживяване – 
без размазване при движение или трептене.
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Samsung Q6F слага край на скучните черни екрани 
и се превръща в смислен лайфстайл екран, който 
обогатява деня ти с избрани от теб картини, снимки, 
информация или забавни приложения. Можеш да създадеш 
и свой уникален фон, като снимаш стената и сложиш 
образа на екрана. Екранът визуализира съдържанието 
сякаш е прозрачно стъкло. 
Q6F е винаги готов да реагира и да се включи 
в забавлението.

Умен и стилен
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40    41   ЛАЙФСТАЙЛ

„Когато искам да изгледам цял 
сезон на някой сериал, винаги 

мога да разчитам
на моя Samsung телевизор

за препоръки относно
съдържанието, което ме

интересува. Не губя
излишно време в търсене

на следващото нещо
за гледане.“



 

Телевизорът Samsung 
създава спомени 

всеки ден.

Стани част
от момента.
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Samsung Premium UHD TV е създаден, 
за да утоли жаждата ти за истински 
забавления и разнообразно съдържание. 
Този телевизор е перфектното решение 
за онези авантюристи, които търсят 
по-интелигентен начин за свързване 
в дигиталния свят.
Нещо повече: гледането на телевизия 
с оптимално качество на картината 
и отлична свързаност вече е лесно 
и ефективно. Приготви се за началото.
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Всичко се 
случва пред 
очите ти



HDR Elite, базиран на HDR10+

Настани се удобно. Независимо дали гледаш готик 
фентъзи или любимия си мач, сцените сякаш оживяват 
благодарение на подобрените нива на контраст 
на тъмно и в условия на добра осветеност. 
С помощта на Dynamic Tone Mapping действието 
протича гладко и ясно, дори и в най-бързите сцени. 
Следващия епизод, моля!

Свободното ти време става 
все по-забавно 
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Наслади се на всеки детайл, дори 
в най-светлите или тъмни сцени.



Samsung Premium UHD TV умело влиза във всяка роля – той 
открива информация, видео и източници, които да облекчат 
работата ти. Включи конзолата за игра и се забавлявай повече 
в състезанието с режима Auto Game. Открий ново ниво на 
качество на картината с милиард нюанси на цветовете, коeто 
ги прави по-плътни и по-естествени.

Работи по-умно, забавлявай се повече

Dynamic Crystal Color

Steam Link 
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Наслади се на най-популярните стрийминг 
игри за PC на голям екран без нужда от 
допълнителни устройства.

По-увличащо изживяване 
с възхитителни цветове.



SmartThings
Удобното приложение SmartThings ти осигурява лесно 
и безупречно свързване между множество устройства. 
Със SmartThings мултимедийните изживявания са по-добри.

 

Samsung Premium UHD TV незабавно разширява 
мултимедийните ти хоризонти, като свързва  
с лекота всичките ти устройства – от камера 
до UHD BD плеър и мобилни джаджи.

Интелигентен и любим
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Синхронизация и споделяне на съдържание
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SmartThings ти позволява лесно и безупречно 
свързване между много устройства.

„Обожавам как всичко е свързано! Когато снимам 
кучето си, мога лесно да разгледам снимките 
на големия екран, като ги проектирам от
телефона към телевизора. Трябва само да 
свържа телефона си или другите безжични
устройства към телевизора и готово!“



Създаден 
да сплотява 
семейства
Важните моменти у дома заслужават 
Samsung UHD телевизор. Лесен за 
ползване и разработен, за да се впише 
в домашната атмосфера. С него можеш 
безпроблемно да откриваш любимото за 
всеки съдържание – от малки деца до 
родители. 
С новия си изчистен дизайн UHD 
телевизорът пасва на всеки декор. 
Не пропускай детайлите, независимо 
дали гледаш нещо с бързината на 
шорттрек или хокей, или просто 
любимото видео от бала.
Приготви се за ТВ изживявания, 
които събират заедно цялото семейство.
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Dynamic Crystal Color
Технологията Dynamic Crystal Color ти предоставя
милиард нюанси за безупречни и възхитителни
цветове, които те потапят в действието.

Когато семейството се събере заедно, за да гледа  
любимата група на децата, UHD телевизорът
създава вълнуващо цветно представление
с оригинални, натурални картини, които показват
всяка танцувална стъпка и подчертават
светлините на прожекторите на сцената.
Сподели вълнението на децата. Време е за пуканки! 

Открий любимото на всеки 
в семейството
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За да настроиш новия си Samsung UHD телевизор, ти трябва само смартфон. 
За секунди телевизорът се превръща в най-добрият начин за забавление 
на цялото семейство. В кухнята телевизорът може да покаже специално видео
за любителите на градинарството с поразително цветни букети. 
В стаите на децата всяко от тях може да гледа това, което обича най-много, 
например концерт на живо или футбол.

Разопаковай. Регистрирай се. Включи. Мобилна настройка
Бързо настрой телевизора си с едно движение, 
като ползваш приложението SmartThings на твоя 
смартфон. Толкова е просто.
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UHD резолюция
Невероятни детайли благодарение на
по-високата разделителна способност.
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„Никога не съм си представяла 
колко много може да прави един 
телевизор. Децата гледат
всякакви програми и публикуват
във Facebook. Откриха YouTube 
епизоди за шах на мобилните
си телефони и сега споделят
на голям екран с цялото
семейство класическите ходове
в шаха. Мога да науча всичко за
градинарството и да откривам 
страхотни рецепти. Това е
толкова отвъд представите
и очакванията ми!“



Защо да си купиш 
Samsung телевизор?

Ключови 
характеристики
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 Picture

 Color

Повече от милиард 
нюанси на цветовете

100% обем на цветовете
Достигането на 100% обем на цветовете 
представлява истинска революция 
в ТВ индустрията, тъй като пресъздава 
много по-богати и по-реалистични 
изображения при всички нива на яркост. 

Технологията Quantum dot 
Oсигурява постоянна острота и яркост 
на картината в продължение на години.
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 HDR Elite, базиран на HDR10+

Виж всеки малък 
нюанс и детайл

Гледай необикновени картини точно така, 
както са искали да ги пресъздадат режисьорите. 
Наслади се на богат и точен цвят, и по-дълбок 
контраст, който подчертава остротата на 
детайлите и на всеки нюанс.

HDR 10+
Dynamic Tone Mapping на HDR10+ 
осъществява разпределение на тоновете 
и следи за оптимизацията на цвета и нивата 
на контраст във всяка сцена чрез свързаните 
динамични метаданни. 

 Picture

   КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

   HDR Elite, базиран на HDR 10+
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 Contrast 

Наслади се на 
невероятни детайли

Ultra BlackКонтрол на фоновото осветление
Индивидуално контролираната LED 
технология прецизно настройва яркостта 
и сенките във всяка част на сцената.

 Picture

   КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Гарантирайки оптимален контраст при всяка светлина, 
противоотразяващата технология Ultra Black минимизира 
отблясъците, за да подчертае наситеността на черните
тонове и детайлите от всеки зрителен ъгъл.
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 Engine
Дирижирайки точността в разпределението на цвета, Q Engine оптимизира контраста във всяка сцена и майсторски контролира 
HDR-а с помощта на анализ на метаданни. Истински брилянтните образи на екрана са възможни благодарение на огромното количество 
процесорна мощ, съдържаща се в един единствен чип. Q Engine осигурява спиращи дъха кинематографски изживявания.

 Picture

 Engine

Спиращо дъха 
кинематографско изживяване

   КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Невидима връзка
& No Gap Wall-Mount

Фокусирай се само върху 
брилянтната картина

No Gap Wall-Mount
Телевизорът се превръща в истинска 
панорамна гледка благодарение на умело 
разработеното окачване за стена. 
Без нужда от допълнителни инструменти.

Бърза инсталация
Инсталирай безпроблемно - просто включи 
кабела зад телевизора все едно е магнит. 
Само един кабел, за нула време, 
с по-малко стъпки.

Невидима връзка с One Connect
Тънък 5-метров или опционален 15-метров кабел 
тип „всичко-в-едно“ свързва твоя телевизор, докато 
One Connect управлява множество периферни устройства 
без нужда от други кабели.

 Style

   КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Ambient Mode

Лайфстайл екран, 
който обогатява деня ти

Декорация / Информация / Снимки
Когато телевизорът е изключен,
можеш не само да се наслаждаваш
на картини или снимки, но и да имаш
достъп до информация и забавления.

Настройка на фона
Снимай стената и я сложи на екрана. 
Съдържанието се простира на
наподобяващия стъкло екран,
персонализирайки твоето пространство.

 Style

   КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Безграничен 360° дизайн

Дизайнът те въвлича 
в най-чистата картина

Безграничен 360° дизайн
Новаторският 360° дизайн задава нови стандарти в дизайна и изработката на телевизори.
Той е създаден в минималистичен стил, елегантен от всеки ъгъл, без да изисква допълнителни
усилия. Независимо дали телевизорът е на стойка или на стената, ще видиш и усетиш
най-въвличащото досега кинематографско изживяване.

 Style

   КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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SmartThings – мобилна настройка

Мобилна настройка 
Използвай автоматичното разпознаване 
на телевизора, за да го настроиш 
буквално в една стъпка.

 Smart

   КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Напълно изчистено.
Абсолютно безпроблемно.



   8180

SmartThings - синхронизация & споделяне         
на съдържание / известия

Синхронизирай безупречно 
множество устройства 

Съдържание - синхронизация & споделяне
Синхронизацията и споделянето на съдържание позволяват 
свързване без всякакви усилия и безупречно взаимодействие 
между множество устройства като смартфон, телевизор, 
хладилник и други. 

Известия
Получавай своевременно известия 
с функции като IoT известие, календар 
за напомняния за ангажименти, 
планиране и други.

 
 

 Smart

   КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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SmartThings - IoT панел

Направи живота си 
по-лесен!

IoT панел
Когато свържеш целия си дом с телевизора, интуитивното приложение 
SmartThings ти дава възможност да контролираш всички устройства 
от панела. Единствено чрез удобното приложение SmartThings можеш
да следиш и управляваш всяко умно устройство, включително бебефон 
с камера, хладилник, мобилни телефони, таблети, часовници, камери 
за сигурност и други. Умно, нали?

 Smart

   КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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Виж детайлите, 
които другите не могат

HDR Elite, базиран на HDR10+

HDR Elite, базиран на HDR10+
Наслади се на точността на детайлите и нюансите дори и в най-ярката слънчева 
светлина. HDR и наситени цветове се комбинират брилянтно за постигането 
на картини като на живо. Потопи се във века на изключителното съдържание 
с HDR Elite, базиран на HDR10+.

   КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ
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SmartThings – лесна настройка
За да настроиш удобно телевизора си, имаш нужда от едно единствено 
приложение. SmartThings ти позволява да се свържеш безпроблемно 
и да се радваш на съдържанието без никакви разочарования. 

SmartThings – мобилна настройка & контрол

   КЛЮЧОВИ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Настрой лесно, докато 
другите се затрудняват



Продуктова гама



   9190   ПРОДУКТОВА ГАМА

ПЛОСЪК

РЕЗОЛЮЦИЯ 3,840 × 2,160
РАЗМЕР НА ЕКРАНА 75”, 65”, 55”

Q Color
Q Contrast Elite
Q HDR Elite, базиран на HDR10+

Невидима връзка
No Gap Wall-Mount
Безграничен 360° дизайн

 

 

One Remote Control  
SmartThings
Wireless Built-In LAN
Bluetooth®

HDMI
USB



   9392

ИЗВИТ

РЕЗОЛЮЦИЯ 3,840 × 2,160
РАЗМЕР НА ЕКРАНА 65”, 55”

Q Color
Q Contrast
Q HDR Elite, базиран на HDR10+

 

 

   ПРОДУКТОВА ГАМА

Невидима връзка 
No Gap Wall-Mount
Безграничен 360° дизайн

One Remote Control 
SmartThings
Wireless Built-In LAN
Bluetooth®

HDMI
USB
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ПЛОСЪК

РЕЗОЛЮЦИЯ 3,840 × 2,160
РАЗМЕР НА ЕКРАНА 65”, 55”

Q Color
Q Contrast
Q HDR Elite, базиран на HDR10+

One Invisible Connection
No Gap Wall-Mount
Безграничен 360° дизайн

 

 

   ПРОДУКТОВА ГАМА

One Remote Control 
SmartThings
Wireless Built-In LAN
Bluetooth®

HDMI
USB
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 3,840 × 2,160
 75”, 65”, 55”

Q Color
Q Contrast
Q HDR Elite, базиран на HDR10+

One Invisible Connection
No Gap Wall-Mount
Безграничен 360° дизайн

 

   ПРОДУКТОВА ГАМА

ПЛОСЪК

РЕЗОЛЮЦИЯ
РАЗМЕР НА ЕКРАНА

One Remote Control 
SmartThings
Wireless Built-In LAN
Bluetooth®

HDMI
USB



98

ПЛОСЪК

РЕЗОЛЮЦИЯ 3,840 × 2,160
РАЗМЕР НА ЕКРАНА 82”, 75”, 65”, 55”, 49”

Q Color
Q Contrast
Q HDR Elite, базиран на HDR10+

Clean Cable Solution
Безграничен 360° дизайн

 

   99   ПРОДУКТОВА ГАМА

One Remote Control 
SmartThings
Wireless Built-In LAN
Bluetooth®
HDMI
USB
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NU8502 NU8002ПЛОСЪК

 3,840 × 2,160
 82“, 75“, 65”, 55”, 49”

ИЗВИТ

РЕЗОЛЮЦИЯ 3,840 × 2,160
РАЗМЕР НА ЕКРАНА  65”, 55”

   ПРОДУКТОВА ГАМА

HDR Elite, базиран на HDR10+ 
Dynamic Crystal Color
Game Mode
Clean Cable Solution
Безграничен 360° дизайн
One Remote Control  

SmartThings
Wireless Built-In LAN
Bluetooth®

HDMI
USB

РЕЗОЛЮЦИЯ
РАЗМЕР НА ЕКРАНА 

UHD резолюция
HDR
Dynamic Crystal Color
Clean Cable Solution
One Remote Control 

SmartThings
Wireless Built-In LAN
Bluetooth®

HDMI
USB



   103102

SmartThings
Wireless Built-In LAN
Bluetooth®

HDMI
USB

SmartThings
Wireless Built-In LAN
Bluetooth®

HDMI
USB

NU7502 NU7402ПЛОСЪК

РЕЗОЛЮЦИЯ 3,840 × 2,160
РАЗМЕР НА ЕКРАНА  65”, 55”, 50”, 43”

ИЗВИТ

РЕЗОЛЮЦИЯ 3,840 × 2,160
РАЗМЕР НА ЕКРАНА  65”, 55”, 49”

UHD резолюция
HDR
Dynamic Crystal Color
Clean Cable Solution
One Remote Control  

UHD резолюция
HDR
Dynamic Crystal Color
Clean Cable Solution
One Remote Control  

   ПРОДУКТОВА ГАМА
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SmartThings
Wireless Built-In LAN
HDMI
USB

NU7302 NU7102ПЛОСЪКИЗВИТ

РЕЗОЛЮЦИЯ 3,840 × 2,160
РАЗМЕР НА ЕКРАНА  65”, 55”, 49”

Авторски права © 2018 Samsung и/или подразделения на компанията. Всички права запазени.   ПРОДУКТОВА ГАМА

UHD резолюция
HDR
PurColor
Clean Cable Solution

SmartThings
Wireless Built-In LAN
HDMI
USB

UHD резолюция
HDR
PurColor
Clean Cable Solution

РЕЗОЛЮЦИЯ 3,840 × 2,160
РАЗМЕР НА ЕКРАНА 75”, 65”, 58”, 55”, 49”, 43”, 40”


