
Kui soovite Samsungi telerite kohta rohkem teada saada või leida
  lähim edasimüüja, külastage palun saiti samsung.com

* Samsungi QLED on QUANTUM DOT TV 2 0 1 8 .  A A S TA  
T E L E R I KO L L E KT S I O O N



Teler, mida te 
armastate ja kus 

miski ei takista 
vaadet.

See on põhjus, 
miks me telereid 

toodame.
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Suurepärase pildikvaliteedi ja 
enesekindlust õhkava disainiga 
Samsung Q9F austab näitlejate 
ja režissööride inspiratsioonist 
kantud nägemusi, kuvades iga 
kaadri viimsegi detaili täiuslikult 
puhta pildina. Nautige Q9F 
rikastatud elu.

Suurepärane.
Vaimustav.
Täiuslik.

AMBIENT MODE*
Muutke musta ekraani 
funktsionaalseks elustiili 
ekraaniks, mis harmoneerub 
teie keskkonnaga, võimaldab 
vaadata fotosid ja näitab 
õiget kellaaega.

* AMBIENT MODE taustaseadete võimalused võivad erineda sõltuvalt keskkonnast, milles asub teler, kaasa arvatud seina disain, muster, 
värv ja muud asjaolud.

04   ELUSTIIL    05



Jätke seljataha komme end teleri ette sättida  
ja lihtsalt ekraani vaadata. Samsung Q9F viib 
teid üllatavalt kaasahaaravasse pildimaailma, 
kus kujutised on sügavamad ja erksamad, 
särades miljardis värvivarjundis isegi kõige 
heledamates ja tumedamates nurkades. 
Avastage parima kujutletava kontrastsuse uus 
tase. Direct Full Array Elite tagab erakordse ja 
intensiivse kontrastsuse taustavalguse  
täpse tsoonjuhtimisega.

Kujutage ette kõige puhtamat  
võimalikku pilti

Q-värv
Nautige meie enneolematult detailset pilti.
Q-värvis kasutatakse pöördelist QUANTUM 
DOT TV-tehnoloogiat, et luua pilte, millel on 
hämmastavad miljard erinevat värvivarjundit.

   0706   ELUSTIIL    0706   ELUSTIIL    07



Üks 
kaugjuhtimispult
Juhtige kõiki oma seadmeid ja kogu sisu hõlpsalt 
ühest kohast ühe kaugjuhtimispuldiga.
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Kui iga detaili loomisel on mõeldud teile, vaatajatele, siis on 
tulemuseks Samsung Q9F. Sihvakast tagaküljest voolujoonelise 
esipaneelini – see teler sobib ilmselgelt igasse ruumi. 
Elegantsel konsoolil asuva Q9Fi sale siluett püüab pilku ka 
väljalülitatud olekus, kuna juhtmekimbud ja ühendused on 
silma alt ära peidetud.

Vormi ja funktsiooni uuesti leiutamine
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ÜKS NÄHTAMATU ÜHENDUS
Lõpuks ometi on teler ilma seda ümbritseva 
segaduseta – vaid üks läbipaistev optiline 
kaabel, mis sisaldab ka toitejuhet.
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Lummav Samsung Q8C 
sulandub oma tervikliku stiili 
ja nõgusal ekraanil olevate 
haaravate piltidega sujuvalt 
pereellu. Enam pole vaja 
ka lõputult otsida. Soovitu 
leidmiseks klõpsake oma 
kaugjuhtimispuldil lihtsalt 
häältuvastust.
Üks kaugjuhtimispult 
võimaldab kogu sisu ja 
kõiki seadmeid pingevabalt 
juhtida. Nüüd on mõnusas 
kodus veelgi parem perega 
aega veeta.

Esteetiline.
Elegantne.
Nutikas.
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Silmipaitavalt kaunis nõgus Samsung Q8C torkaks silma ka 
oskuslikult voolitud skulptuuride seas. Peaaegu ilma raamita 
ja nähtamatute juhtmetega teleri pilt voogab ruumis ja 
kaunistab iga eluaset.

Geniaalne ja elegantne 
kujundus 

Piirideta 360˚ disain
Šikk ja elegantne disain haarab teid 
kaasa puhtaimate piltide maailma.
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Samsung Q8C on kujundatud elegantsi lisama ja see haarab 
teie võrguga ühendatud elus keskse kohta. Intelligentse 
häälabimehe abil on lihtne otsida, kanalit vahetada või 
isegi ilma kohta pärida. Soovitu leidmiseks klõpsake oma 
kaugjuhtimispuldil lihtsalt häältuvastust.

Nutikam viis telerit nautida

** Teleriekraani kujutised võivad piirkonniti erineda.

SmartThings – töölaud
Samsungi SmartThings ühendab sujuvalt nutikad 
kodumasinad ja seadmed, võimaldades pingevaba 
suhtlust kõigi seadmete vahel, alates külmiku ja 
lõpetades mobiiltelefonidega.
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Tornalus
Särav alus toetab telerit, 
nagu hõljuks see õhus. Alus 
on parima vaate tagamiseks 
pööratav.
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Šikk.
Trendikas.
Erakordne.
Kui peole saabuvad sõbrad ja 
vaatavad n-ö suurt mängu, siis 
loob Samsung Q7F meeleolu 
suure ekraani detailide ja sellel 
toimuvad tegevusega. 
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Samsung Q7F valitseb pildi kvaliteeti imeliselt, muutes 
kvantpunktvalguse säravateks värvideks ja edastades kujutisi 
HDRi abil täpselt ka eredas päikesevalguses ja tumedates 
varjudes. Teler toetub elegantsele alusele Studio, ühendus One 
Invisible Connection on vaevumärgatav, nii et oivaline pilt on 
ainus, mida te näete. Nautige värvika tegevuse iga varjundit.

Kaasahaarav pilt esitab
nauditavalt iga mängu

Alus Studio
Molbertit meenutav 
alus muudab teie teleri 
kunstiteoseks ja seda 
saab alati kasutada teleri 
demonstreerimiseks.
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Samsung Q7F ekraan on tänu nutikale seinakinnitusele 
täiesti seina vastas, nii et teleri ja seina vahele vahet ei 
jäägi. Samsungi üks ühendus One Connect koondab kõik 
komponendid ühte väga õhukesse optilisse kaablisse ning 
Samsungi värskeimate uuenduste tulemusel saab teleri 
puhkeasendis esitleda ekraanil kunsti ja fotosid. See teler jääb 
diskreetselt tagaplaanile ning tõstab esile kunsti, mitte ei tungi 
jõuliselt teie ellu.

Ei mingeid häirivaid tegureid.
Nii lihtne ongi.

Vahetu seinakinnitus
Geniaalse inseneritöö tulemusel sündinud 
ilma vaheta seinakinnitusega saate teleri 
tihedalt seina vastu paigaldada, et säilitada 
toa ühtlane ilme.

AMBIENT MODE*
Muudab musta ekraani tähendusrikkaks 
elustiiliekraaniks, mis rikastab teie igapäevaelu.

*   Kui sein ei ole täiesti ühetasane, on valesti 
projekteeritud või põranda suhtes kaldu, siis 
võib seina ja teleri vahele väike vahe jääda. 

* AMBIENT MODE tausta seadistamise funktsioon võib varieeruda, olenevalt keskkonnast, kuhu teler on paigaldatud, sealhulgas, 
kuid mitte ainult seinakujundustest, -mustritest ja/või -värvidest.
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Samsung Q7F ühendab teie tahvelarvuti, nutitelefoni ja kõik 
muud ühendatud seadmed, et saata mobiilile ja telerile 
teavitusi, mis hoiavad teid koduelektrooniga tegemistega 
kursis. Kodus ühendumine on vaid puudutuse kaugusel.

Ärge jätke ennast ilma asjadest, 
mida armastate

SmartThings – teavitused
Teleri hoiatusteavitusi sünkroonitakse 
pidevalt, et saaksite ühendatud seadmete 
kohta meeldetuletusi.
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Q-kontrastsus
Näete iga detaili kellaajast sõltumata. 
Ainulaadse tehnoloogia abil on saavutatud 
hämmastav pildikvaliteet ja laitmatu 
kontrastsus igasuguse valgustusega ruumis.
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Aktiivne.
Oluline.
Võitja.
Kui kaasmängijad on kõik 
võrgus ja valmis mängima, 
ärge raisake aega otsimisele 
või seadistamisele. Samsung 
Q6F ühildub sujuvalt mitme 
seadmega. Valides allikast 
mängukonsooli, lülitub 
teler automaatselt ümber 
mängurežiimile.
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Tänu kiiresti vahelduva tegevuse edastamise suurepärasele 
pildikvaliteedile ja teravale kontrastsusele on Q6F parim teler 
pühendunud mängijale, kes ei pea enam taluma viivitusi, 
tähelepanu hajumist ega kujutiste halvenemist. Q6F on 
võrgustatud järgmise tasandi mängukiiruse saavutamiseks 
ning valgustab teie virtuaalseid seiklusi miljardi värvitooniga, 
mis viivad teid sügavale kaasahaaravasse maailma.

Loodud võitmiseks

FRC - kaadrikiiruse kiirjuhtimine
Nautige Samsungiga sujuvat, sisendviivituseta 
mänguelamust, mis on muljetavaldavalt ladus, 
ilma liikumishägu ja rappumiseta.
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Samsung Q6F tähendab, et teler pole enam lihtsalt must 
kast, vaid muudab ekraani selle asemel tähendusrikkaks 
elustiili osaks, mis rikastab teie igapäevaelu isikustatud 
kunsti, fotode, tellitud teabe ja meelelahutusega. 
Või looge hoopis ainulaadne taust, pildistage seina 
ja kuvage see pilt ekraanil. Kuvatav sisu heljub 
klaasitaolisel ekraanil, otsekui see oleks läbipaistev. 
Q6F on alati valmis ellu ärkama ja mängima.

Nutikas, kuid ikkagi stiilne
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Põhifunktsioonid

Põhjus, miks peaksite 
Samsungi teleri ostma.
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Q Color

Üle miljardi
värvivarjundi

100% värvimaht
Esimesena teleritööstuses kujutatakse 
100% värvimahuga võrratult 
rikkalikumaid, realistlikuma värviga 
kujutisi kõigil heledustasemetel.

QUANTUM DOT TV Technology
QUANTUM DOT TV on anorgaanilised 
materjalid, mis tagavad heleda ja 
erksa pildikvaliteedi aastateks. 

 Pilt Picture
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Q HDR ELITE

HDR10+ toega

Olge tunnistajaks igale
nüansile ja detailile.

Q HDR ELITE HDR10+ toega
Vaadake erakordset pilti just sellisena, 
nagu režissöör seda oma vaimusilmas ette 
kujutas. Nautige rikkalikke, täpseid värve 
ja sügavamaid kontraste, mis rõhutavad 
teravaid detaile ja iga nüanssi.

HDR 10+
HDR10+ dünaamilise värvitoonide 
kaardistamise tehnoloogia jälgib 
dünaamiliste metaandmete abil iga stseeni 
optimaalset värvi ja kontrastsuse taset.

 Picture
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Q Contrast 

Nautige võrratuid  
detaile 

Ultra Black
Ülima musta (Ultra Black) tehnoloogia tagab optimaalse 
kontrastsuse igas valguses, peegeldamisvastase 
funktsiooniga vähendatakse helkimist, et rõhutada 
sügavamaid musti värvitoone ja detaile iga nurga alt.

Taustavalguse tsoonjuhtimine – 
Backlight Zoning Control
Individuaalselt juhitav LED-tehnoloogia 
reguleerib täpselt stseeni iga osa heledust 
ja tumedust.

 Picture
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 Mootor

Hingemattev
kinoelamus

 Mootor
Q-pildimootor kontrollib täpselt värvide kaardistamist, optimeerib stseenhaaval kontrastsust ja juhib 
metaandmete analüüsi kaudu HDRi. Uskumatult eredad ekraanikujutised on võimalikud tänu sellele, et ühte 
kiipi on mahutatud tohutu töötlemisvõimsus. Q-pildimootor pakub hingematvaid kinokogemusi. 

 Picture



   4948   PÕHIFUNKTSIOONID

Üks nähtamatu ühendus 
& Vahetu seinakinnitus

Nähke ainult 
eredat pilti

Vahetu seinakinnitus
Nutikalt projekteeritud seinakinnitusega 
riputate teleri tihedalt vastu seina, 
et saaksite nautida panoraamvaadet. 
Tööriistu pole selleks vaja.

Kiirpaigaldus 
Sujuvaks paigaldamiseks tuleb 
lihtsalt juhe teleri taha kinnitada – 
nagu magnet. Hopp ja valmis, kohe ja 
vähema vaevaga. 

Üks nähtamatu ühendus One Invisible Connection 
ja üks kaugjuhtimispult One Connect
Õhuke 5-meetrine (võimalik valida ka 15-meetrine) „kõik-
ühes“-juhe ühendab teie teleri, samas kui One Connecti abil 
saate hallata muid kõrvalseadmeid, vajamata lisajuhtmeid.

 Style
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AMBIENT MODE*

Elustiiliteler,
mis rikastab teie 
igapäevaelu

Valgusefekt (Deco) / Info /  
BGMga foto
Kui teler on välja lülitatud, siis saate lisaks 
kunsti ja fotode esitamisele kuvada ka 
tellitud teavet ja meelelahutust.

Taustaseade
Tehke seinast foto ja kuvage see ekraanile. 
Kuvatav sisu heljub klaasitaolisel ekraanil, 
otsekui see oleks läbipaistev, lisades teie 
elutuppa isikupära.

 Style

* AMBIENT MODE tausta seadistamise funktsioon võib varieeruda, olenevalt 
keskkonnast, kuhu teler on paigaldatud, sealhulgas, kuid mitte ainult 
seinakujundustest, -mustritest ja/või -värvidest.
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Piirideta 360˚ disain

Disain juhib teid
puhtaima pildi juurde

Piirideta 360˚ disain
Meie innovaatiline 360° disainiga teler on minimalistlikus stiilis, elegantne iga 
nurga alt, tõstes teleritööstuses ja -disaini standardi uutesse kõrgustesse. Pole 
vahet, kas teler on alusel või seinal, teil on võimalik saada kõige paeluvamaid 
kinoelamusi.

 Style
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SmartThings - mobiiliseadistus

Enam lihtsam ei saaks olla!
Täiesti probleemivaba.

Mobiilne seadistamine
Teleri saate ühekorraga ja automaatselt 
seadistada Galaxy mobiiltelefoni 
rakenduse SmartThings teleri automaatse 
tuvastamise funktsiooni abil.

 Nutikas
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SmartThings -          
Sisu sünkroonimine ja jagamine / teavitus

Sünkroonige sujuvalt mitu 
seadet

Sisu sünkroonimine ja jagamine  
(Sync & Share)
Sisu sünkroonimine ja jagamine võimaldab pingutusteta 
ühendada mitu seadet ja panna need sujuvalt omavahel 
toimima, näiteks teleri, mobiiltelefoni, külmkapi jne.

Teavitus
IoT-teavitusi saate kasutada õigeaegsete 
mobiiliteavituste ning kalendri meeldetuletuste 
saamiseks kohtumise kokkuleppimisel, 
päevakava koostamisel ja muul sellisel juhul.

 Nutikas
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SmartThings – IoT-töölaud

Muutke oma elu 
„tellimisele“ lihtsamaks

IoT-näidikulaud
Kui olete Samsungi teleri kaudu oma kodus kõik seadmed ühendanud, 
võimaldab intuitiivselt kasutatav rakendus SmartThings teil neid kõiki ekraanil 
olevast näidikulauast juhtida. Üks mugav rakendus, SmartThings, võimaldab 
teil iga nutiseadet, muu hulgas beebikaamerat, külmkappi, mobiiltelefone, 
signalisatsiooni jne jälgida ja juhtida – mis on lihtsalt arukas.

 Nutikas



Sortiment
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LAME

ERALDUSVÕIME  3840 × 2160
EKRAANI SUURUS 75”, 65”, 55”

Q-värv
Q Contrast Elite
HDR10+ toega Q HDR Elite

Üks nähtamatu ühendus
Vaheta seinakinnitus
Piirideta 360˚ disain

Häälabimees teleris
Üks kaugjuhtimispult 
SmartThings 
Juhtmevaba integreeritud LAN
Bluetooth® 
HDMI
USB
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NÕGUS

ERALDUSVÕIME  3840 × 2160
EKRAANI SUURUS 65”, 55”

Q-värv
Q-kontrastsus
HDR10+ toega Q HDR Elite

Üks nähtamatu ühendus
Vaheta seinakinnitus
Piirideta 360˚ disain

Häälabimees teleris
Üks kaugjuhtimispult 
SmartThings 
Juhtmevaba integreeritud LAN
Bluetooth® 
HDMI
USB
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LAME

ERALDUSVÕIME  3840 × 2160
EKRAANI SUURUS 75”, 65”, 55”

Q-värv
Q-kontrastsus
HDR10+ toega Q HDR Elite

Üks nähtamatu ühendus
Vaheta seinakinnitus
Piirideta 360˚ disain

Häälabimees teleris
Üks kaugjuhtimispult 
SmartThings 
Juhtmevaba integreeritud LAN
Bluetooth®

HDMI
USB
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LAME

ERALDUSVÕIME  3840 × 2160
EKRAANI SUURUS 82”, 75”, 65”, 55”, 49”

Q-värv
Q-kontrastsus
HDR10+ toega Q HDR Elite

Kaablikorrastuslahendus Clean Cable 
Solution
360˚ disain

Häälabimees teleris
Üks kaugjuhtimispult 
SmartThings 
Juhtmevaba integreeritud LAN
Bluetooth®

HDMI
USB
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