
Norėdami sužinoti daugiau apie „Samsung“ televizorius arba rasti
  artimiausią pardavėją, apsilankykite interneto svetainėje www.samsung.com

* „Samsung QLED“ yra QUANTUM DOT TV technologijos televizorius 2 0 1 8  M.  T E L E V I ZO R I Ų 
KO L E KC I JA
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Dėl nepriekaištingos vaizdo 
kokybės ir užtikrinto dizaino 

„Samsung Q9F“ pagerbia 
menininkų ir režisierių viziją, 
tobulai atkurdamas kiekvieną 
kadrą. Mėgaukitės Q9F 
atkuriamu vaizdu.

Puikūs.
Žavūs.
Tobuli.

AMBIENT MODE*
Transformuoja juodą ekraną 
į funkcionalų gyvenimo būdo 
ekraną, derantį su jūsų aplinka, 
rodantį nuotraukas ir tikslų laiką

*AMBIENT MODE fono nustatymų galimybės gali skirtis priklausomai nuo aplinkos, kurioje yra televizorius, pavyzdžiui, sienos dizaino.
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Pamirškite gulėjimą ant sofos ir buką 
spoksojimą į televizorių. „Samsung Q9F“ 
įtraukia į nepaprastai tikroviškus, gilesnius ir 
ryškesnius vaizdus, turinčius milijardą spalvų 
net šviesiuose ir tamsiuose kampuose. Atraskite 
naują geriausio kontrasto lygį. Funkcija 
„Direct Full Array Elite“ sukuria išskirtinį, 
stiprų kontrastą, tiksliai reguliuodama foninio 
apšvietimo zonas.

Įsivaizduokite gryniausią 
įmanomą vaizdą

„Q Color“
Mėgaukitės mūsų tobuliausiai atkuriamu vaizdu. 
„Q Color“ naudoja revoliucinę technologiją 
„QUANTUM DOT TV“, kad kurtų vaizdą 
naudodama net milijardą atspalvių. 
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Vienas valdymo 
pultelis
Lengvai valdykite visus prietaisus ir turinį, 
naudodami vieną pultelį.
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Kai kiekviena smulkmena sukurta jums, žiūrovui, televizorius 
gali būti tik „Samsung Q9F“. Nuo plonos nugarinės dalies iki 
supaprastinto priekio – šis televizorius tikrai dera bet kokioje 
patalpoje. Plonas Q9F siluetas, patogiai įtaisytas elegantiškame 
skydelyje, traukia akį net išjungtas, nes nesimato laidų ir jungčių 
raizgalynės.

Nauja forma ir funkcijos
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„VIENA NEMATOMA JUNGTIS“
Pagaliau jūsų televizorius neturi laidų 
raizgalynės, nes yra prijungtas tik vienu 
permatomu optiniu kabeliu, kuriame yra ir 
maitinimo laidas.
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Dėmesį prikaustantis „Samsung 
Q8C“ iš karto randa vietą šeimos 
gyvenime dėl holistinio stiliaus 
ir kerinčio vaizdo, atkuriamo 
išlenktame ekrane. Pamirškite ir 
nesibaigiančias paieškas. Tiesiog 
savo valdymo pulteliu įjunkite 
balso atpažinimo funkciją ir 
raskite norimą turinį. Dėl valdymo 
pultelio „One Remote Control“ taip 
pat galima be didelių pastangų 
valdyti visą turinį ir prietaisus. 
Dabar dar lengviau smagiai leisti 
laiką su šeima savo mėgstamuose 
namuose.

Estetiškas.
Elegantiškas.
Išmanusis.
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Gražiai išlenktas, kad būtų malonu į jį žiūrėti, „Samsung 
Q8C“ didingai stovės ant bet kokio meniškai suprojektuoto 
skulptūrinio stovo. Praktiškai berėmelis, be matomų laidų, 
vaizdai sklando erdvėje, papuošdami kiekvieną kambarį.

Išmoningai sukurta elegancija 

Beribis 360˚ dizainas
Glotnus ir elegantiškas dizainas 
įtraukia į gryniausią vaizdą.
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Sukurtas suteikti eleganciją, „Samsung Q8C“ užima 
svarbiausią vietą jūsų sujungtame gyvenime. Išmanusis 
pultelis į balso komandas reaguojantis asistentas palengvina 
paiešką, kanalų perjungimą ir netgi užduoda klausimų apie 
orą jūsų balsu. Tiesiog savo valdymo pulteliu ar mobiliuoju 
telefonu įjunkite balso atpažinimo funkciją.

Išmanesnis būdas mėgautis 
televizoriumi

* Vaizdai televizoriaus ekrane gali skirtis atsižvelgiant į regioną.

„SmartThings“ programėlė
„Samsung SmartThings“ sklandžiai sujungia 
išmaniąją buitinę techniką ir prietaisus, kad 
jie galėtų lengvai sąveikauti (nuo šaldytuvo iki 
mobiliųjų telefonų).
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Stovas „Tower Stand“
Šis švytintis stovas laiko 
televizorių taip, kad 
atrodo, jog jis kybo ore. 
Galima pasukti, kad geriau 
matytumėte vaizdą.
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Prašmatnus.
Madingas.
Išskirtinis.
Svečiams atvykus į vakarėlį 
ir žiūrint svarbias varžybas, 
„Samsung Q7F“ didelis ekranas ir 
kokybiškai atkuriamas veiksmas 
sukuria reikiamą aplinką. 
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„Samsung Q7F“ atkuria nepriekaištingai kokybišką vaizdą, 
paversdamas „QUANTUM DOT TV“ apšvietimą švytinčiomis 
spalvomis ir naudodamas HDR technologiją, kad rodytų tikslius 
vaizdus net ekrane ryškiai šviečiant saulei ar rodant tamsius 
šešėlius. Dėl elegantiškojo stovo „Studio“ ir vos pastebimos 
jungties „One Invisible Connection“ matysite tik nuostabų vaizdą. 
Džiaukitės visais atspalviais.

Įtraukiantis televizorius pabrėžia 
kiekvienas varžybas

„Studio“ stovas
Molbertą primenantis stovas 
paverčia jūsų televizorių 
tikru meno šedevru.
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Dėl pažangaus sieninio laikiklio „Samsung Q7F“ ekranas yra 
visiškai prigludęs prie sienos, nėra jokio tarpo. „Samsung 
One Connect“ turi itin ploną optinį kabelį, prijungiantį visus 
jūsų komponentus prie televizoriaus, o naujausia „Samsung“ 
inovacija televizoriaus ekrane rodo paveikslus ir nuotraukas, 
kai televizorius išjungtas. Šis televizorius paremtas 
diskretiškumu, o ne pompastika.

Jokio blaškymosi. Aiškiau nebūnaTvirtinamas prie pat sienos
Dėl išradingai suprojektuoto sieninio 
laikiklio Tvirtinamas prie pat sienos 
jūsų televizorius visiškai priglunda prie 
sienos, kad jūsų kambarys atrodytų 
aptakus.

AMBIENT MODE*
Paverčia juodą ekraną prasmingu gyvenimo būdo 
ekranu, kad praturtintų jūsų kasdienybę.

*   Gali būti nedidelis tarpas tarp sienos ir 
televizoriaus, jei siena nėra 100 % plokščia, yra 
netinkamai sumūryta arba pakrypusi grindų 
atžvilgiu. 

* AMBIENT MODE fono nuostata gali skirtis atsižvelgiant į aplinką, kurioje įrengtas televizorius, įskaitant, bet neapsiribojant, sienų 
dizainą, raštus ir (arba) spalvas.
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„Samsung Q7F“ automatiškai prisijungia prie jūsų planšetinio 
kompiuterio, išmaniojo telefono ir kiekvieno kito prijungto 
prietaiso, kad siųstų pranešimus į mobilųjį telefoną bei 
rodytų juos televizoriaus ekrane, primindamas apie 
naudojamus el. prietaisus. Likite prisijungę namuose vos 
palietę mygtuką.

Nepraleiskitee mėgstamų dalykų

„SmartThings“ – pranešimai
Visuomet sinchronizuotas su mobiliaisiais 
telefonais ir planšetiniais kompiuteriais, 
televizorius praneša apie prijungtus 
išmaniuosius prietaisus.
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„Q Contrast“
Matykite visas smulkmenas bet kuriuo paros metu. 
Unikali technologija atkuria nuostabų vaizdą ir 
nepriekaištingą kontrastą esant įvairiam apšvietimui.
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Aktyvus.
Būtinas.
Pergalingas.
Kai kiti žaidimų mėgėjai 
jau prisijungę ir pasiruošę, 
negaiškite laiko paieškoms ar 
sąrankai. Intuityvusis „Samsung 
Q6F“ lengvai prisijungia prie 
kelių prietaisų, kad galėtumėte 
žaisti visuose kambariuose. Kai 
esate nusiteikę žaisti ir įjungiate 
žaidimų kompiuterį, Q6F nuves 
jus į pergalę.
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Dėl puikios vaizdo kokybės ir aiškaus kontrasto, pritaikyto 
greitam veiksmui, Q6F yra geriausias televizorius 
kompiuterinių žaidimų mėgėjams. Jokios delsos ir blaškymo. 
Q6F pritaikytas sparčiam žaidimui tinkle ir atkuria milijardą 
spalvų, kad labiau įsitrauktumėte į tyrinėjamus pasaulius.

Suprojektuotas pergalei

FRC – spartus kadrų dažnio valdymas
Žaiskite sklandžiai, nes „Samsung“ televizorius 
neturi įvesties delsos, vaizdas nesilieja ir 
nedreba.
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„Samsung Q6F“ atsisako tradicinio tuščio juodo 
ekrano ir virsta prasmingu gyvenimo būdo ekranu, 
kad praturtintų jūsų kasdienį gyvenimą suasmenintu 
menu, nuotraukomis ar informacija ir pramogomis pagal 
pareikalavimą. Arba sukuria unikalų foną padarydamas 
jūsų sienos nuotrauką ir rodydamas ją ekrane. 
Turinys kybo stiklą primenančiame ekrane tarytum 
permatomas. Q6F visuomet pasiruošęs pramogoms.

Išmanusis, bet stilingas
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Pagrindinės 
savybės

Priežastys kodėl 
turėtumėte įsigyti 
„Samsung QLED“ 

televizorių.
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Q Color

Daugiau nei milijardas
atspalvių

100 % spalvų gama
Dėl 100 % spalvų apimties  
(pirmasis toks televizorius) atkuriami 
nepaprastai sodresni, tikroviškesni 
vaizdai esant bet kokiam ryškumui.

QUANTUM DOT TV technologija
QUANTUM DOT yra neorganinės 
medžiagos, užtikrinančios nuolatinio 
ryškaus ir sodraus vaizdo kokybę ilgus 
metus. 

 Picture
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Q HDR Elite

su HDR10+

Matykite mažiausius
niuansus ir smulkmenas

Q HDR Elite su HDR10+
Matykite nuostabius filmus taip, kaip norėjo 
režisieriai. Mėgaukitės sodriomis, tiksliomis 
spalvomis ir gilesniais kontrastais, kurie 
pabrėžia aiškias detales ir kiekvieną niuansą.

„HDR 10+“
HDR10+ funkcija „Dynamic Tone Mapping“ 
stebi optimizuotus spalvų ir kontrasto 
lygius kiekvienoje scenoje analizuodama 
dinamiškus metaduomenis.

 Picture
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Q Contrast 

Matykite neįtikėtinas
detales 

„Ultra Black“
Funkcija „Ultra Black“ užtikrina optimalų kontrastą 
esant bet kokiam apšvietimui ir sumažina ekrano 
spindėjimą, kad juoda spalva būtų sodresnė, o 
detalės – ryškesnės žiūrint iš kiekvieno kampo.

„Backlight Zoning Control“
Individualiai valdoma šviesos diodų 
technologija tiksliai koreguoja 
šviesumą ir tamsumą kiekvienoje 
scenos dalyje.

 Picture
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 „Engine“

Kvapą gniaužiantys
potyriai kaip kine

 „Engine“
„Q Engine“ procesorius rūpinasi spalvų atvaizdavimo tikslumu, optimizuoja kontrastą kiekvienoje scenoje ir 
valdo HDR analizuodamas metaduomenis. Neįtikėtinai nuostabus vaizdas įmanomas dėl nepaprastai didelės 
apdorojimo galios, slypinčios vienoje mikroschemoje. „Q Engine“ sukuria kvapą gniaužiančius potyrius kaip 
kine. 

 Picture
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„VIENA NEMATOMA JUNGTIS“ 
ir „Tvirtinamas prie pat sienos“

Matykite tik 
puikų vaizdą

„Tvirtinamas prie pat sienos “
Sumaniai suprojektuotas sieninis laikiklis 
prispaudžia jūsų televizorių prie sienos, kad 
matytumėte panoramiškąjį vaizdą. Nereikia 
įrankių.

Greitas įrengimas
Supaprastintas įrengimas – tiesiog 
įkiškite kabelį kaip magnetą 
televizoriaus nugarinėje dalyje. Labai 
paprasta ir greita. 

„VIENA NEMATOMA JUNGTIS“ su „One Connect“
Kompaktiškas 5 metrų arba pasirinktinis 15 metrų 
kabelis naudojamas jūsų televizoriui prijungti, o „One 
Connect“ leidžia prijungti papildomų išorinių prietaisų 
nenaudojant kitų kabelių.

 Style
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AMBIENT MODE*

Gyvenimo būdo ekranas, 
praturtinantis jūsų 
kasdienį gyvenimą

Deco / informacija / nuotrauka 
su fonine muzika
Kai televizorius išjungtas, be nuotraukų 
ir paveikslų jis gali rodyti informaciją ir 
pramogas pagal pareikalavimą.

Fono nuostata
Padarykite sienos nuotrauką ir paverskite 
televizoriaus ekrano fonu. Turinys kybo stiklą 
primenančiame ekrane tarytum permatomas 
ir suasmenina jūsų gyvenamąją erdvę.

 Style

* AMBIENT MODE fono nuostata gali skirtis atsižvelgiant į aplinką, kurioje 
įrengtas televizorius, įskaitant, bet neapsiribojant, sienų dizainą, raštus ir 
(arba) spalvas.
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Beribis 360° dizainas

Dizainas, padedantis sutelkti 
dėmesį į gryniausią vaizdą

Beribis 360° dizainas
Mūsų inovatyviojo 360° dizaino televizorius, sukurtas pasitelkiant paprastą 
minimalizmą, yra elegantiškas iš kiekvieno kampo ir nustato naujus televizorių 
dizaino standartus. Tiek pastatę ant stovo, tiek pakabinę ant sienos mėgausitės 
nepaprastai įtraukiančiu vaizdu kaip kino teatre.

 Style
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„SmartThings“ – mobilioji sąranka

Labai paprasta.
Labai patogi.

Mobilioji sąranka
Savo mobiliajame telefone „Galaxy“ naudokite 
programėlės „SmartThings“ funkciją „Auto 
TV Detection“, kad automatiškai atliktumėte 
televizoriaus sąranką vienu žingsniu.

 Smart
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„SmartThings“ –         
turinio sinchronizavimas ir bendrinimas / pranešimai

Sklandžiai sinchronizuokite 
kelis prietaisus

Turinio sinchronizavimas ir dalijimasis
Turinio sinchronizavimo ir bendrinimo funkcija 
leidžia lengvai sujungti kelis prietaisus, įskaitant 
televizorių, mobilųjį telefoną, šaldytuvą ir kt., ir 
bendrinti turinį.

Pranešimas
Laiku gaukite pranešimų mobiliajame 
telefone apie daiktų internetą, 
kalendorių (susitikimai), planus ir kt.

 Smart
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„SmartThings“ – daiktų interneto reikmenų skydelis

Padarykite gyvenimą 
paprastesnį vos panorėję

Daiktų interneto reikmenų skydelis
Prisijungus prie namų prietaisų naudojant „Samsung“ televizorių, intuityvioji 
programėlė „SmartThings“ leidžia valdyti visus prietaisus pasitelkiant ekrane 
esantį reikmenų skydelį. Viena patogi programėlė „SmartThings“ leidžia stebėti 
ir valdyti visus išmaniuosius prietaisus, įskaitant kūdikių stebėjimo kamerą, 
šaldytuvą, mobiliuosius telefonus, signalizaciją ir kt. Labai patogu.

 Smart



Asortimentas
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PLOKŠČIAS

SKIRIAMOJI GEBA 3 840 × 2 160
EKRANO DYDIS  75, 65, 55 col.

„Q Color“
„Q Contrast Elite“
Q HDR Elite su HDR10+

„Viena nematoma jungtis“
„Tvirtinamas prie pat sienos“
Beribis 360˚ dizainas

Į balso komandas reaguojantis asisten-
tas televizoriuje
Vienas valdymo pultelis 
„SmartThings“ 
Integruotas belaidis LAN
„Bluetooth®“ 
HDMI
USB
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IŠLENKTAS

SKIRIAMOJI GEBA 3 840 × 2 160
EKRANO DYDIS  65, 55 col.

„Q Color“
„Q“ kontrastas
Q HDR Elite su HDR10+

„Viena nematoma jungtis“
„Tvirtinamas prie pat sienos“
Beribis 360˚ dizainas

Į balso komandas reaguojantis asisten-
tas televizoriuje
Vienas valdymo pultelis 
„SmartThings“ 
Integruotas belaidis LAN
„Bluetooth®“ 
HDMI
USB
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PLOKŠČIAS

SKIRIAMOJI GEBA 3 840 × 2 160
EKRANO DYDIS  75, 65, 55 col.

„Q Color“
„Q“ kontrastas
Q HDR Elite su HDR10+

„Viena nematoma jungtis“
„Tvirtinamas prie pat sienos“
Beribis 360˚ dizainas

Į balso komandas reaguojantis asisten-
tas televizoriuje
Vienas valdymo pultelis 
„SmartThings“ 
Integruotas belaidis LAN
„Bluetooth®“
HDMI
USB
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PLOKŠČIAS

SKIRIAMOJI GEBA 3 840 × 2 160
EKRANO DYDIS  82, 75, 65, 55, 49 col.

„Q Color“
„Q“ kontrastas
Q HDR Elite su HDR10+

„Clean Cable Solution“
360˚ dizainas

Į balso komandas reaguojantis asisten-
tas televizoriuje
Vienas valdymo pultelis 
„SmartThings“ 
Integruotas belaidis LAN
„Bluetooth®“
HDMI
USB
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