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A QLED TV TÖKÉLETESEN ILLESZKEDIK OTTHONODBA

Tisztában vagyunk azzal, hogy a nagyszerű televízió nem csak egy 

képernyő az otthonodban. A képminőség, a stílus és a Smart funkciók 

első helyen szerepelnek a vásárlási szempontok között. A QLED TV 

képminősége a Quantum Dot technológiának köszönhetően tökéletes 

színeket és minden szögből jól látható képet eredményez. A készülék 

kikapcsolva is vonzza a szemet, akár egy modern művészeti alkotás, 

különösen, ha a formatervezett állványon van elhelyezve vagy falra 

szereljük a tökéletesen illeszkedő falikonzollal. A Smart funkciók  

egységes és könnyen használható felhasználói élményt kínálnak,  

így bármikor könnyen hozzáférhetünk a tartalmakhoz.

A Premium UHD és Full HD televíziók széles választéka lehetővé teszi, 

hogy mindenki a saját életstílusának és ízlésének megfelelő készüléken 

élvezze a tökéletes képminőséget. A hangprojektor és a Blu-ray-lejátszó 

minden igényt kielégítő hangminőségének köszöhetően pedig valódi 

moziélményt élhetsz át.

Samsung Electronics



Ha lakásunkba egy új tárgyat vásárolunk, azt a funkció és az esztétikum 

mentén választjuk ki. Televíziók esetén eddig a tudás rovására mehetett 

választásunk, ha a megjelenést helyeztük előtérbe. Az új Samsung QLED 

TV-k tervezése során, mind a két szempontot szem előtt tartottuk. 

A keret nélküli televízió és a precízen kialakított formaterv tökéletesen 

illeszkedik a kifinomult ízléssel, gondosan kiválogatott bútorokhoz  

és dísztárgyakhoz.

Keret nélküli 
design
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Otthoni 
galéria

Új televízió vásárlása esetén több szempontot 

érdemes megfontolni, ezek közül az alábbi három 

merül fel a leggyakrabban:

   Képminőség – Quantum dot technológia, amely  

a fényt tökéletes színekké alakítja
   Stílus – kecses, szép formaterv, amely a helyiség 

díszévé válik
   Smart funkciók – egyszerű, intuitív  

One Remote Control, amellyel  

az összes tartalom és eszköz kezelhető

A lakosztályban (jobbra fent) látható a Q7F TV  

az új Studio Stand-del, mely tökéletesen illeszkedik  

a helyiség hangulatához. 

A tágas nappaliban (jobbra lent) a Q8C TV-t láthatjuk 

a Samsung Tower Stand-del, hogy a lustálkodós 

hétvégéken kényelmesen nézhessük kedvenc 

programjainkat.  

Televízió még soha nem mutatott ilyen jól  

a lakásban.

(balra) 
SAMSUNG TOWER STAND, mutatós polírozott felülettel
A televízió a műalkotásokhoz illő állványon elhelyezve  
15 fokban elforgatható mindkét irányba. 
 
A Samsung Tower Stand és a Studio Stand külön kapható. 

(fent)   STUDIO STAND, a lakás dísze 
A klasszikus festőállványt idéző lábakon a Samsung QLED TV  
nagyszerűen illeszkedik a luxuskörnyezetbe, olyan, mint egy  
értékes festmény. 
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TÖKÉLETESEN ILLESZKEDŐ FALIKONZOL
Az ötletes kialakítású, innovatív, tökéletesen 
illeszkedő falikonzol pillanatok alatt felszerelhető, 
és gyakorlatilag kiiktatja a fal és a falra szerelt TV 
közötti rést.

Faltípustól és felhelyezéstől függően 
a TV és a fal közötti távolság változhat.

A szoba berendezésében megjelenik a művészetek  

és a filozófia iránti érdeklődés, valamint a fényképek  

iránti rajongás. 

A művészi, tiszta vonalakhoz jól illeszkedik a Samsung 

QLED TV professzionális kialakítású, tökéletesen illeszkedő 

falikonzolja, amely rendkívül kis helyet foglal. A helyiség  

így megőrzi modern, mégis elegáns jellegét, miközben  

a fal és a nagyképernyős Q7F közötti rés minimális marad. 

Tökéletes 
illeszkedés
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ÉSZREVÉTLEN CSATLAKOZÁS, akadálymentes környezet
Tervezd meg ízlésed szerint az élettereid átlátszó optikai kábelünk segítségével, amellyel több perifériát csatlakoztathatsz egyszerre,  
és végre elfelejtheted a kábelrengeteget.

DÖNTHETŐ FALIKONZOL, mindig a kívánt szögbe állítható
A tökéletesen illeszkedő falikonzollal a televízió akár 15 fokkal is megdönthető, 
így mindig a számodra legmegfelelőbb szöget állíthatod be.

Az innovatív, kreatív személyiségekhez tökéletesen illeszkedő,  

keret nélküli QLED TV jól kiegészíti a stúdiószoba letisztult vonalait  

és nyugalmat árasztó atmoszféráját. A Samsung egységes  

One Connect Box-ának és az ultravékony, átlátszó optikai kábelnek 

köszönhetően eltűnnek a szobát elcsúfító vezetékek és kábelek.  

A dönthető fali konzollal pedig akár 15 fokkal is dönthető a képernyő, 

így mindig a hangulatodhoz, a munkádhoz vagy a tartózkodási 

helyedhez igazíthatod.

Az „észrevétlen csatlakozás” egyetlen, átlátszó optikai kábelt jelent, amely a külső eszközök kábeleit integráló One Connect 
Boxhoz van kapcsolva, ugyanakkor nem vonatkozik a televízió tápkábelére és egyéb eszközökre (például hangprojektor).
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Legyen szó egy letisztult világról, vagy a klasszikus formákat 

kedvelő pár lakásáról, a Samsung QLED TV-k mindenhol  

a középpontban lesznek. A keret nélküli kialakítás  

és a láthatatlan optikai kábel segítenek, hogy minden 

környezetbe illeszkedjenek. Az élethű színek és az éles 

kontraszt pedig gondoskodnak arról, hogy a designon felül  

a képmegjelenítés is kiváló legyen.

Hangulatos 
nappali
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QUANTUM DOT TECHNOLÓGIA
A Q Színek valósághű, élénk színeket jelenít meg, 
rendkívül széles tartományban.

  Szín

Életre keltett  
színárnyalatok

Élvezd a hihetetlen színhűséget a Quantum Dot technológiával,  

amely széles spektrumban, 100%-os színgazdagsággal reprodukálja a színeket.
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ULTRA BLACK
Élvezd a mély, különlegesen sötét ultrafekete 
árnyalatokat és a lenyűgöző fényerőt a 
továbbfejlesztett tükröződésgátló képernyőn, 
amely eloszlatja és elnyeli a környezeti fényt.

OPTIMÁLIS FÉNYERŐ
A képernyőn immár a valóságoshoz hasonló 
fényerőt élvezhetsz, és minimálisra csökkentheted 
a szemfáradást, így még kényelmesebben 
nézheted a televíziót.

A Q Kontraszt technológiával mély fekete és fényes fehér  

jeleníthető meg a képernyőn, az innovatív tükröződéscsökkentésnek  

és a legújabb Q HDR funkcióknak köszönhetően.

  Kontraszt

Éles kontraszt,  
éjjel és nappal
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 HDR 1500
A Q HDR 1500 nagyobb fényerőtartományt kínál, 
így a legfényesebb fehér és a legsötétebb fekete is 
pontosan jelenik meg.
 
HDR (nagy dinamikatartomány)
Maximális fényerőtartomány a sötét és világos 
területek pontosabb megjelenítéséhez.

  HDR 1500

Minden apró részlet
tökéletesen kivehető

A Q HDR 1500 modellel a legmélyebb feketék és a legfényesebb 

fehérek is tökéletesen jelennek meg, a vakító napfénytől kezdve  

a mély, sötét árnyékokig, így pontosan úgy látod a színeket,  

ahogy a rendező azokat megálmodta.
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A QLED TV nagy betekintési szögből is egységes és egyenletes 

fényerőt és színeket produkál, így még élvezetesebb a tévénézés.

SZÉLES BETEKINTÉSI SZÖG
A Samsung még nagyobbra növelte a betekintési 
szöget, hogy mindenhonnan tökéletes fényerőt  
és színeket biztosítson. 

  Perspektíva

Minden szögből 
jól látható
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Észrevétlen csatlakozás  
és tökéletesen illeszkedő falikonzol

A modern élethez 
tervezve

A televízió elegáns, kifinomult formatervéhez tökéletesen illeszkedik 

a gondosan kialakított optikai kábel és az innovatív falikonzol. 

TÖKÉLETESEN ILLESZKEDŐ FALIKONZOL
A nagyon kis helyigényű, innovatív  
falikonzol minimálisra csökkenti a fal  
és a készülék közötti rést, hogy a televízió  
még harmonikusabban illeszkedjen  
a környezetébe.

EGYSZERŰ, GYORS FELSZERELÉS
A tökéletesen illeszkedő falikonzol könnyen, 
minimális szerszámigénnyel szerelhető fel, 
szinte úgy, mint egy képkeret.

DÖNTHETŐ FALIKONZOL
A kis helyigényű falikonzol akár 15 fokkal is 
megdönthető, így optimális betekintési szög 
érhető el minden irányból.

ÉSZREVÉTLEN CSATLAKOZÁS
A mindössze 1,8 mm vastag és akár 15 m 
hosszú optikai kábel könnyen elrejthető 
az állványban. 

ONE CONNECT
A One Connect Box segítségével több 
perifériát is csatlakoztathatsz anélkül, 
hogy a kábelek elcsúfítanák a televízió 
környezetét.

* Az „észrevétlen csatlakozás” egyetlen, 
átlátszó optikai kábelt jelent, amely a külső 
eszközök kábeleit integráló One Connect 
Boxhoz van kapcsolva, ugyanakkor nem 
vonatkozik a televízió tápkábelére  
és egyéb eszközökre (például hangprojektor).
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Televízióink külseje ugyanolyan szép, mint a képernyőiken megjelenő 

képek. A művészi kialakítású állványoktól kezdve a keret nélküli 

kialakításig, minden részletet alaposan átgondoltunk.

Keret nélküli 360  ̊design

Látványos  
kialakítás

TELEVÍZIÓ STÍLUSOSAN
Ismerd meg a televíziót, amely keret nélküli 
kialakítással és elegáns, minőségi fém hátlappal 
kápráztat el.*

* fém hátlap a Q9F és Q8C modellek esetében
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A nagy betekintési szöget és minden pontján egységes képminőséget 

kínáló, gyönyörűen ívelt képernyőn még lenyűgözőbb a látvány.

Ívelt képernyő

Ívelt kialakítás a még 
természetesebb élményért

ÍVELT KÉPERNYŐ
A televízió enyhén ívelt képernyője egyenletes 
képminőséget és nagy betekintési szöget tesz 
lehetővé.

AUTOMATA MÉLYSÉGFOKOZÁS
Az automata mélységfokozás még valósághűbb 
megjelenítést tesz lehetővé a mélységélesség 
növelésével elért tiszta, éles képeknek köszönhetően.
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A One Remote Control segítségével  

minden eszközt könnyedén vezérelhetsz,  

a Set-top boxtól kezdve a játékkonzolig,  

így bármikor gyorsan hozzáférhetsz 

a kívánt tartalmakhoz.

Set-top box PC

Blu-ray lejátszó USB
Játékkonzol Házimozi

One Remote Control

Egyetlen távirányító 
minden eszközhöz
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Q Színek

Q Kontraszt Ultimate

Q HDR 2000*

Q  Perspektíva

10 bit-es panel

Észrevétlen csatlakozás

Tökéletesen illeszkedő  
falikonzol**

Keret nélküli 360˚ design

Premium One Remote Control

Smart View

Smart Hub

Quadcore processzor

Beépített Wi-Fi

Bluetooth®

HDMI

USB

   * 88” Q9F: HDR 1500
** 88” Q9F alaptartozéka

SÍKKÉPERNYŐS

FELBONTÁS     
3840 × 2160

KÉPERNYŐMÉRET     
88”, 65”
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Q Színek

Q Kontraszt

Q HDR 1500

Q  Perspektíva

10 bit-es panel

Észrevétlen csatlakozás

Tökéletesen illeszkedő  
falikonzol

Keret nélküli 360˚ design

Premium One Remote Control

Smart View

Smart Hub

Quadcore processzor

Beépített Wi-Fi

Bluetooth®

HDMI

USB

ÍVELT

FELBONTÁS     
3840 × 2160

KÉPERNYŐMÉRET     
75”, 65”, 55”
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Q Színek

Q Kontraszt

Q HDR 1500

Q  Perspektíva

10 bit-es panel

Észrevétlen csatlakozás

Tökéletesen illeszkedő  
falikonzol

Keret nélküli 360˚design

Premium One Remote Control

Smart View

Smart Hub

Quadcore processzor

Beépített Wi-Fi

Bluetooth®

HDMI

USB

ÍVELT

FELBONTÁS     
3840 × 2160

KÉPERNYŐMÉRET     
65”, 55”, 49”
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Q Színek

Q Kontraszt

Q HDR 1500

Q  Perspektíva

10 bit-es panel

Észrevétlen csatlakozás

Tökéletesen illeszkedő  

falikonzol

Keret nélküli 360˚ design

Premium One Remote Control

Smart View

Smart Hub

Quadcore processzor

Beépített Wi-Fi

Bluetooth®

HDMI

USB

SÍKKÉPERNYŐS

FELBONTÁS     
3840 × 2160

KÉPERNYŐMÉRET     
75”, 65”, 55”, 49”
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