
Lai uzzinātu vairāk par Samsung televizoriem vai 
  atrastu jums tuvāko izplatītāju, lūdzu, apmeklējiet samsung.com

* Samsung QLED televizors ir aprīkots ar QUANTUM DOT TV tehnoloģiju 2 0 1 8 .   G A DA T E L E V I ZO R U 
KO L E KC I JA



Jūsu iecienītais 
televizors, kura 

skatīšanos netraucē 
nekas.

Tieši tāpēc mēs 
izgatavojam 
televizorus.
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See Nothing Else



Ar pārsteidzošu attēla 
kvalitāti un pārliecinošu 
dizainu Samsung Q9F izceļ 
mākslinieku un režisoru 
redzējumu, atainojot ik detaļu 
katrā ainā kristāldzidrā 
kvalitātē. Izbaudiet 
bagātīgāku dzīvi ar Q9F.

Spīdoši.
Krāšņi.
Ideāli.

AMBIENT MODE*
Pielāgo melno ekrānu 
funkcionālā dzīvesstila 
ekrānā, kas saskan ar jūsu 
vidi, ļauj skatīt fotoattēlus un 
rāda pareizu laiku

* AMBIENT MODE fona iestatījumu iespēja var atšķirties, ņemot vērā vidi, kurā TV atrodas, ieskaitot sienas dizainu, rakstu, krāsu un citus apstākļus.
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Atstājiet pagātnē tradīciju apsēsties pie 
televizora un aizklejot domās. Samsung Q9F 
pievērš jūs brīnišķīgi aizraujošiem kadriem 
ar lielāku izšķirtspēju un košāku attēlu, kas 
vizuļo miljardos krāsu, pat gaišos un tumšos 
stūros. Atklājiet pavisam jaunu nepārspējama 
kontrasta līmeni. Direct Full Array Elite sniedz 
izcili spēcīgu kontrastu, precīzi kontrolējot 
izgaismojuma sadali.

Iztēlojieties dzidrāko  
iespējamo attēlu

Q Color
Izbaudiet labākās kvalitātes attēlu, ko 
jebkad esam snieguši. 
Q Color izmanto revolucionāro 
QUANTUM DOT TV tehnoloģiju, lai radītu 
pārsteidzošus attēlus miljards toņos.
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Viena tālvadības pults
Bez piepūles vadiet visas savas ierīces un saturu ar 
vienu tālvadības pulti.
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Kad katra detaļa ir radīta jums, skatītājam, galarezultāts ir 
Samsung Q9F. Sākot ar plāno aizmuguri un beidzot ar plūstošo 
priekšpusi, šis televizors acīmredzami iederēsies jebkurā telpā. 
Uzstādīts uz elegantas konsoles, Q9F slaidais siluets piesaista 
uzmanību pat tad, kad televizors ir izslēgts, jo skatam netraucē 
nekārtīgie vadi un savienojumi.

No jauna atklāta forma un 
funkcionalitāte.
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VIENS NEREDZAMS SAVIENOJUMS
Beidzot ap jūsu televizoru nav vadu kaudzes, 
tikai viens caurspīdīgs optiskais kabelis, kas 
iekļauj arī strāvas vadu.
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Aizraujošais Samsung Q8C 
nevainojami iederēsies jūsu 
ģimenes dzīvē ar tā holistisko 
stilu un elpu aizraujošajiem 
attēliem uz gaumīgā liektā 
ekrāna. Tāpat varat aizmirst 
par stundām ilgu meklēšanu. 
Vienkārši uzspiediet uz balss 
atpazīšanas uz tālvadības 
pults, lai atrastu to, ko meklējat. 
Turklāt viena tālvadības pults 
ļauj jums bez piepūles vadīt 
visas ierīces un saturu. Tagad 
izbaudīt laiku ar ģimeni mājās, 
ko mīlat, ir pat vienkāršāk.

Estētiski.
Eleganti.
Inteliģenti.
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Skaisti liekts, lai radītu lielāku skatīšanās prieku, Samsung Q8C 
stalti stāvēs uz jebkura no mākslinieciski veidotajiem, 
skulpturālajiem statīviem. Bez rāmja vai uzkrītošiem kabeļiem 
attēli šķietami levitē virs zemes, izceļot ik telpu.

Ģeniāli radīts 
elegancei 

Neierobežots 360˚ dizains
Plānais un gaumīgais dizains šķietami 
iegremdē jūs dzidrākajos attēlos.
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Elegantais dizains ļauj Samsung Q8C ieņemt primāro vietu 
jūsu dzīvei tiešsaistē. Inteliģentais balss asistents atvieglo 
meklēšanu, kanālu maiņu, un jūs pat tam varat pavaicāt, 
kādi laikapstākļi ir gaidāmi. Klikšķiniet uz balss atpazīšanas 
pogas, kas atrodas uz tālvadības pults vai jūsu mobilajā 
tālrunī.

Inteliģentākais veids, kā izbaudīt 
televizora sniegtās iespējas

* Attēli uz televizora ekrāna un pieejamie pakalpojumu var atšķirties atkarībā no reģiona.

SmartThings – Panelis
Samsung SmartThings bez piepūles savienojas ar 
viedo sadzīves tehniku un ierīcēm, paverot durvis 
brīvai mijiedarbībai starp visām ierīcēm, sākot ar 
ledusskapi līdz pat mobilajiem tālruņiem.
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Tower (torņa) statīvs
Gaismu atstarojošais statīvs 
atbalsta televizoru un rada 
ilūziju, it kā tas levitētu gaisā 
un mainītu leņķi, paverot 
labāku skatu.
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Šiki.
Moderni.
Neparasti.
Kad draugi ierodas ciemos uz 
viesībām vai skatīties sporta 
spēli, Samsung Q7F rada lielisku 
atmosfēru, atklājot tādas detaļas 
un darbību, ko var saskatīt tikai uz 
lielā ekrāna. 
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Samsung Q7F lieliski uzsver attēla kvalitāti, pārvēršot 
QUANTUM DOT TV gaismu krāšņos toņos un pielietojot HDR 
maģiju, lai rādītu precīzu attēlu pat spilgtā saulesgaismā 
vai tumšā, ēnainā telpā. Uz elegantā Studio statīva ar knapi 
pamanāmo One Invisible Connection krāšņi attēli ir viss, ko 
redzēsiet. Izbaudiet katru krāsainās darbības toni.

Iespaidīga skatīšanās pieredze
katrā kadrā

Studio Stand
Molbertveidīgais statīvs 
paaugstina jūsu televizora 
māksliniecisko vērtību, 
ļaujot jums to skatīt no 
jebkuras vietas.
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Samsung Q7F ekrāns pilnībā pieplok jūsu sienai bez jebkādām 
spraugām, pielietojot atjautīgi veidoto sienas stiprinājumu. 
Samsung One Connect sasaista visas jūsu ierīces ar vienu, 
ļoti plānu optisko kabeli, savukārt jaunākā Samsung inovācija 
uz ekrāna demonstrē mākslas darbus un fotogrāfijas, kad 
televizors ir izslēgts. Šis televizors ir radīts lieliskam un 
pārdomātam izpildījumam, ne lai tas par varītēm ielauztos jūsu 
ikdienas dzīvē.

Nekādu traucēkļu. Tas ir tik vienkārši
Pieguļošs sienas stiprinājums
Ģeniāli izstrādātais sienas stiprinājums ļauj 
jums piestiprināt televizoru tieši pie sienas, 
nemainot telpas izkārtojumu.

AMBIENT MODE*
Pārvērš melno ekrānu īpaši pielāgotā fonā, kas 
bagātina jūsu ikdienu.

*   Var veidoties neliela sprauga starp sienu 
un televizoru, ja siena nav pilnīgi plakana, ir 
nepareizi celta vai leņķī pret grīdu. 

* AMBIENT MODE funkcija var atšķirties atkarībā no vides, kādā televizors ir ticis uzstādīts, tai skaitā, bet ne tikai sienu dizaina, 
rakstiem, un/vai krāsām.
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Samsung Q7F automātiski savienojas ar jūsu planšetdatoru, 
viedtālruni vai jebkuru citu savienojamu ierīci, lai nosūtītu 
paziņojumu uz mobilo ierīci un televizoru, kas jūs informēs 
par jūsu mājas elektroniku. Būšana lietas kursā ir tikai viena 
pieskāriena attālumā.

Nepalaidiet garām iemīļoto

SmartThings – Paziņojums
Pastāvīgi sinhronizēti ar mobilajām 
ierīcēm un planšetdatoriem, televizora 
paziņojumi atgādina jums par savienotajām 
viedierīcēm.
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Q Contrast
Saskatiet ik detaļu jebkurā dienas laikā. Vienreizēja 
tehnoloģija sniedz neticamu attēla kvalitāti un 
nevainojamu kontrastu jebkādā apgaismojumā.
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Aktīvi.
Nepieciešami.
Uzvaroši.
Kamēr pārējie spēlētāji ir 
tiešsaistē un gatavi spēlei, 
neizniekojiet laiku, to meklējot 
vai uzstādot. Intuitīvais 
Samsung Q6F bez piepūles 
savienojas ar vairākām ierīcēm, 
tāpēc jūs esat pilnā gatavībā, 
lai kurā telpā atrastos. Kad esat 
ieslēdzies un gatavs spēlei, Q6F 
jums nesīs uzvaru.
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Ar lielisku attēla kvalitāti un spilgtu kontrastu spraigai 
darbībai Q6F ir ideāli piemērots kaislīgiem spēlētājiem, kas 
nevēlas tikt aizkavēti, novērsti vai ierobežoti. Radīts augstākā 
līmeņa spēles ātrumam, Q6F izgaismo virtuālos piedzīvojumus 
miljards krāsās, kas ļauj pilnībā iegrimt spēlē.

Izstrādāts uzvarai

FRC – kadru ātruma kontrole  
(fast frame rate control)
Izbaudiet nepārtrauktu un iespaidīgi plūstošu 
spēli bez attēla aiztures, izplūšanas vai 
raustīšanās.
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Samsung Q6F ir izskaudis ierasto melnacaino briesmoni 
un pārtapis īpaši pielāgotā fonā, kas bagātina jūsu ikdienu 
ar personalizētu mākslu, fotogrāfijām vai informāciju un 
izklaidi pēc pieprasījuma. Vai arī radiet unikālu efektu, 
uzņemot jūsu sienas fotogrāfiju un uzstādot to kā 
fonu. Saturs šķietami peld uz stiklotās virsmas gluži kā 
caurspīdīgs. Q6F ir vienmēr gatavs izklaidēt.

Gudrs un glauns
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Galvenās funkcijas

Iemesls, kāpēc jums 
būtu jāiegādājas 

Samsung TV.
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Q Color

Vairāk nekā miljards
krāsu

100 % krāsu apjoms
Jaunums televizoros – 100 % krāsu 
apjoms jebkādā apgaismojumā ataino 
attēlu neticami krāšņās krasās gluži 
kā dzīvē.

QUANTUM DOT TV tehnoloģija
QUANTUM DOT TV ir neorganisks 
materiāls, kas nodrošina pastāvīgi 
košu un dzīvu attēlu daudzu gadu 
garumā. 

 Attēls
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Q HDR ELITE

ar HDR10+ atbalstu

Saskatiet katru
sīkāko detaļu un niansi

Q HDR ELITE ar HDR10+ atbalstu
Redziet elpu aizraujošas ainas, tieši tādas, 
kādas tās iztēlojās režisori. Izbaudiet košas, 
precīzas krāsas un dziļākus kontrastus, kas 
akcentē sīkas detaļas un katru niansi.

HDR 10+
HDR10+ Dynamic Tone Mapping 
nosaka optimālos krāsu un kontrastu 
līmeņus katrā ainā, nolasot pievienotos 
dinamiskos metadatus.

 Attēls
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Q Contrast 

Izbaudiet
neticamas detaļas 

Ultra Black
Garantēts optimāls kontrasts jebkurā 
apgaismojumā, atspīdumu samazinošais Ultra 
Black novērš gaismas atstarošanu un padziļina 
tumšos toņus un detaļas no jebkura skatu leņķa.

Izgaismojuma sadales 
kontrole
Individuāli kontrolētā LED tehnoloģija 
precīzi regulē katras ainas spilgtumu.

 Attēls
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 Engine (tehnoloģija)

Elpu aizraujoša 
kinematogrāfiskā 
pieredze

 Engine (tehnoloģija)
Augstākais sasniegums, kas ļauj krāsas atveidot iespējami precīzi – Q Engine uzlabo kontrastu katrā ainā 
un pārvalda HDR, analizējot metadatus. Neticami košais ekrāna attēls iespējams, pateicoties milzīgajai 
apstrādes jaudai, iestrādātai vienā čipā. Q Engine sniedz elpu aizraujošu kinematogrāfisko pieredzi. 

 Attēls
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VIENS NEREDZAMS SAVIENOJUMS 
& Pieguļošs sienas stiprinājums

Saskatiet tikai 
dzidro attēlu

Pieguļošs sienas stiprinājums
Sienas stiprinājuma atjautīgais dizains 
ļauj televizoram piekļauties tieši pie 
sienas, lai panāktu panorāmas skatu. 
Instrumenti nav nepieciešami.

Ātra uzstādīšana 
Uzstādīšana ir zibenīga. Vienkārši 
piespraudiet magnētveidīgo kabeli 
televizora aizmugurē. Gatavs 
acumirklī, bez liekām darbībām. 

VIENS NEREDZAMS SAVIENOJUMS ar One Connect
Universālais, slaidais, 5 vai 15 metru garais kabelis 
savieno jūsu televizoru, bet One Connect pārvalda 
vairākas perifērās ierīces bez citiem kabeļiem.

 Style



   5150   GALVENĀS FUNKCIJAS

AMBIENT MODE*

Pielāgots fons, kas
bagātina jūsu ikdienu

Dekoratīvās / Informatīvās / 
Fotogrāfiskās
Kad televizors ir izslēgts, neskaitot mākslas 
vai fotogrāfiju baudīšanu, jūs varat arī saņemt 
informāciju un izklaidi pēc pieprasījuma.

Fona iestatīšana
Uzņemiet sienas fotoattēlu un uzstādiet to 
uz ekrāna. Saturs šķietami peld uz stiklotās 
virsmas gluži kā caurspīdīgs, personalizējot 
jūsu dzīvojamo telpu.

 Style

* AMBIENT MODE funkcija var atšķirties atkarībā no vides, kādā televizors ir 
ticis uzstādīts, tai skaitā, bet ne tikai sienu dizaina, rakstiem, un/vai krāsām.
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Neierobežots 360˚ dizains

Dizains, kas sniedz
jums dzidrāko attēlu

Neierobežots 360˚ dizains
Veidots vienkāršā minimālisma stilā, elegants no katra leņķa, mūsu novatoriskais 
360° dizains paceļ televizoru dizaina latiņu. Uz statīva vai uz sienas – tas jums 
sagādās aizraujošāko kinematogrāfisko pieredzi jūsu dzīvē.

 Style
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SmartThings – uzstādīšana ar mobilo ierīci

Pilnīgi vienkārši.
Pilnīgi bez problēmām.

Uzstādīšana ar mobilo ierīci
Izmantojiet automātisko televizora 
uztveršanu savā Galaxy tālruņa SmartThings 
lietotnē, lai automātiski uzstādītu televizoru 
ar vienu vienkāršu darbību.

 Gudras tehnoloģijas
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SmartThings -  
Satura sinhronizācija un kopīgošana / Paziņojums

Sinhronizējiet vairākas 
ierīces vienlaikus

Satura sinhronizēšana un 
kopīgošana
Satura sinhronizēšana un kopīgošana ļauj 
savienoties un bez piepūles pārvaldīt vairākas 
ierīces, tostarp televizoru, tālruni, ledusskapi u.c.

Ziņojums
Saņemiet aktuālus paziņojumus mobilajā 
tālrunī ar IoT paziņojumiem, kalendārajiem 
atgādinājumiem par norunātu satikšanos, 
laika plānošanu u.c.

 Gudras tehnoloģijas
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SmartThings – IoT panelis

Atvieglojiet dzīvi 
pēc pieprasījuma

IoT Dashboard
Kad savā mājoklī savienojaties ar Samsung televizoru, intuitīvā SmartThings 
lietotne ļauj jums kontrolēt jebkuru ierīci, izmantojot paneli uz ekrāna. Viena ērta 
lietotne, SmartThings, ļauj jums pārraudzīt un vadīt katru viedo ierīci, tostarp 
mazuļa novērošanas kameru, ledusskapi, mobilos tālruņus, drošības sistēmu 
u.c. – vienkārši ģeniāli.

 Gudras tehnoloģijas



Klāsts
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PLAKANS

IZŠĶIRTSPĒJA  3840 × 2160
EKRĀNA IZMĒRS  75”, 65”, 55”

Q Color
Q Contrast Elite
Q HDR ELITE ar HDR10+ atbalstu

Viens neredzams savienojums
Sienas stiprinājums
Neierobežots 360˚ dizains

Balss asistents televizorā
Viena tālvadības pults 
SmartThings 
Iebūvēts bezvadu lokālais tīkls
Bluetooth® 
HDMI
USB
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LIEKTS

IZŠĶIRTSPĒJA 3 840 × 2160
EKRĀNA IZMĒRS  65”, 55”

Q Color
Q Kontrasts
Q HDR ELITE ar HDR10+ atbalstu

Viens neredzams savienojums
Sienas stiprinājums
Neierobežots 360˚ dizains

Balss asistents televizorā
Viena tālvadības pults 
SmartThings 
Iebūvēts bezvadu lokālais tīkls
Bluetooth® 
HDMI
USB
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PLAKANS

IZŠĶIRTSPĒJA  3840 × 2160
EKRĀNA IZMĒRS  75”, 65”, 55”

Q Color
Q Kontrasts
Q HDR ELITE ar HDR10+ atbalstu

Viens neredzams savienojums
Sienas stiprinājums
Neierobežots 360˚ dizains

Balss asistents televizorā
Viena tālvadības pults 
SmartThings 
Iebūvēts bezvadu lokālais tīkls
Bluetooth®

HDMI
USB
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PLAKANS

IZŠĶIRTSPĒJA  3840 × 2160
EKRĀNA IZMĒRS  82”, 75”, 65”, 55”, 49”

Q Color
Q Kontrasts
Q HDR ELITE ar HDR10+ atbalstu

Clean Cable Solution
360˚ dizains

Balss asistents televizorā
Viena tālvadības pults 
SmartThings 
Iebūvēts bezvadu lokālais tīkls
Bluetooth®

HDMI
USB

Autortiesības © 2018 Samsung un/vai tā filiāles. Visas tiesības aizsargātas


