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Wyrazisty.
Piękny.
Idealny.
Doskonała jakość obrazu
i wyjątkowy design — właśnie
w taki sposób telewizor Samsung
Q9F oddaje cześć artystom
i reżyserom, odtwarzając każdą
klatkę z niespotykaną dotąd
szczegółowością. Daj się uwieść
od pierwszego wejrzenia.
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Wyobraź sobie wizualną
perfekcję
Zapomnij o oglądaniu telewizji w dotychczasowy
sposób. Telewizor Samsung Q9F wciągnie Cię
w niesamowite, oczarowujące zmysły obrazy
o przejmującej głębi i naturalnych barwach.
Każda klatka to ponad miliard odcieni, dokładnie
odwzorowanych nawet w najjaśniejszych
i najciemniejszych punktach oglądanej sceny.
Odkryj też doskonały i intensywny kontrast,
jaki gwarantuje precyzyjnie kontrolowane
bezpośrednie podświetlenie matrycy.

Q Color
Doświadcz najdoskonalszego obrazu w historii
telewizorów Samsung. Q Color, oparte na rewolucyjnej
technologii Quantum Dot, tworzy zdumiewające obrazy
w kolorach o miliardzie odcieni.
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One Remote
Teraz większość urządzeń podłączonych
do telewizora możesz z łatwością
obsługiwać jednym pilotem.
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Samsung QLED TV to telewizor marzeń
dla tych, którzy poszukują w życiu
inspirujących historii i ukrytych
szczegółów. Wystarczy jedno
spojrzenie, aby poruszyć emocje
na tysiąc różnych sposobów.
Wystarczy jedno dotknięcie pilota,
by uruchomić miliony przeżyć.
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Nowe oblicze formy i funkcji
Gdy każdy szczegół jest dopasowany do Ciebie – widza,
to musi być to Samsung Q9F. Smukła i wyrafinowana
forma pozwala umieścić telewizor w dowolnym miejscu
w Twoim domu. Osadzona na eleganckiej podstawie stylowa
konstrukcja telewizora Q9F przyciąga spojrzenia nawet
po wyłączeniu, a plątanina przewodów to już przeszłość.
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One Invisible Connection
Twój telewizor nie potrzebuje żadnych podłączeń
z wyjątkiem jednego, półprzezroczystego kabla,
który kryje w sobie również przewód zasilający.

Telewizor QLED doskonale
pasuje do wnętrza każdego
domu i sprawdza się
idealnie zarówno
w przypadku filmów,
jak i przeglądania zdjęć.
Dodatkową zaletą są
wyjątkowo smukłe
krawędzie bez ramek
i elegancki wygląd,
nie tylko z przodu, ale i z tyłu.
Na tym polega jego piękno.
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Estetyczny.
Elegancki.
Inteligentny.
Telewizor Samsung Q8C wzbogaca
domowe zacisze swoim przemyślanym
designem i oszałamiającym obrazem
na stylowym, zakrzywionym ekranie.
Dodatkowo jeden pilot umożliwia
bezproblemowe sterowanie zarówno
wszystkimi funkcjami telewizora,
jak i większością urządzeń do niego
podłączonych. W efekcie rodzinny czas
w domu staje się jeszcze przyjemniejszy.
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Przemyślana,
elegancka konstrukcja
Pięknie zakrzywiony telewizor Samsung Q8C wyróżnia się
niestandardową formą, zwłaszcza postawiony na jednym
ze stojaków*. Bezramkowy ekran i przewód ukryty w stojaku
sprawiają, że obraz zdaje się unosić w przestrzeni.

Design 360
Smukła i elegancka konstrukcja skupia uwagę
na krystalicznie czystym obrazie.
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* Stojaki sprzedawane są osobno.
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Co jest w lodówce?
Panel IoT w aplikacji SmartThings umożliwia zachowanie
łączności z wieloma urządzeniami oraz bezproblemową
interakcję z inteligentnymi sprzętami domowymi*.
Na przykład w trakcie czytania gazety w salonie możesz
sprawdzić, co jest w lodówce. Masz ochotę na lody?
A może chcesz sprawdzić daty ważności produktów?
Nie ma sprawy! Wszystkie funkcje dostępne są
w jednej aplikacji SmartThings.

SmartThings*
Aplikacja SmartThings firmy Samsung pozwala
na bezproblemową łączność pomiędzy urządzeniami
typu smart** – od smartfona po lodówkę.
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* Funkcja dostępna dla wybranych modeli urządzeń.
** Urządzenia typu smart to urządzenia, które wykorzystują zasoby internetu i mogą komunikować się miedzy sobą.

19

Samsung QLED TV stanowi ozdobę salonu i nie burzy harmonii
wnętrz. Jego wyjątkowy design wspaniale koresponduje
z kształtem specjalnie zaprojektowanych stojaków, takich jak
na przykład stojak Tower. Natomiast aplikacja SmartThings,
umożliwiająca kontrolę wielu domowych urządzeń, sprawia,
że codzienne życie jest znacznie łatwiejsze.
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Stojak Tower*
Wyróżniający się stojak sprawia,
że telewizor zdaje się unosić
w powietrzu i pozwala łatwo
ustawić go pod najwygodniejszym
kątem do oglądania.

* Stojak sprzedawany osobno.
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Szykowny.
Modny.
Niepowtarzalny.
Gdy zaprosisz znajomych
na wspólne oglądanie meczu,
telewizor Samsung Q7F
dostosuje detale tak, aby akcja
wyglądała doskonale na dużym
ekranie. Przygotuj się zatem
na niesamowite emocje.
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Hipnotyzujący telewizor doskonale
wyświetla każdy detal
Telewizor Samsung Q7F jest nie lada dziełem. Za jakość generowanego
przez niego obrazu odpowiadają technologie: Quantum Dot,
transformująca światło w świetliste kolory, oraz HDR, zapewniająca
widoczność szczegółów nawet w jasnych i ciemnych scenach.
Całości dopełnia bezramkowy ekran i niemal niewidoczny
przewód One Invisible Connection. Teraz możesz się już skupić
tylko na obrazie, obserwując każdy szczegół akcji.

Stojak Studio*
Podstawa o kształcie sztalugi
sprawia, że telewizor wygląda
jak arcydzieło wyświetlające to,
na co masz ochotę.
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* Stojak sprzedawany osobno.
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Skup się na obrazie. To proste, prawda?

Wieszak No Gap
Sprytnie zaprojektowany
wieszak No Gap umożliwia
montaż telewizora tak,
aby był jak najbliżej
ściany, nie zaburzając
przestrzeni pokoju.

Nic nie odciąga Twojej uwagi od ekranu. Telewizor Samsung
Q7F możesz zawiesić bardzo blisko ściany dzięki sprytnie
zaprojektowanemu wieszakowi No Gap. Moduł One Connect
pozwala, by urządzenia zewnętrzne schować z dala
od telewizora, podłączając je do niego cienkim kablem
optycznym. Jednocześnie wyłączony telewizor przestaje
być czarną plamą – może wyświetlać na ekranie wybrane
przez Ciebie obrazy i zdjęcia. Oto innowacja, która stawia
na harmonię i minimalizm.

Ambient Mode
Przekształca czarny ekran w piękny obraz*,
który doskonale wkomponowuje się
we wnętrze Twojego mieszkania.

* Jeśli ściana nie jest idealnie płaska, została postawiona
nieprawidłowo lub pod nieodpowiednim kątem do podłogi,
pomiędzy ścianą a telewizorem może powstać niewielka szczelina.
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* Działanie funkcji tworzenia obrazu ściany w Trybie Ambient może się różnić w zależności od otoczenia, w jakim
zainstalowany jest telewizor, w tym między innymi od: designu ściany, wzorów na ścianie i koloru ściany.
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Bądź zawsze na bieżąco
Telewizor Samsung Q7F możesz połączyć za pomocą aplikacji
SmartThings z tabletem, smartfonem czy innymi inteligentnymi
sprzętami domowymi*. Dzięki temu możesz na przykład
otrzymywać na telewizorze powiadomienia dotyczące prania.
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* Funkcja dostępna dla wybranych modeli urządzeń.
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Nie ma bardziej komfortowych
warunków do oglądania meczów
piłki nożnej. Nic dziwnego — Samsung
QLED TV wyświetla wszystkie szczegóły
gry nawet wtedy, gdy kamera jest
oddalona od murawy. Na dodatek
każdy może widzieć obraz równie
dobrze, nawet siedząc na dywanie.

Q Contrast
Zobacz wszystkie detale o każdej porze
dnia i nocy. Unikalna technologia generuje
niesamowitej jakości obraz o nieskazitelnym
kontraście w różnych warunkach oświetleniowych.
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Aktywny.
Niezbędny.
Najlepszy.
Gracze gotowi. Sieć aktywna.
Wyszukiwanie i konfigurowanie
— niepożądane. Intuicyjny telewizor
Samsung Q6F bezproblemowo
nawiązuje łączność z wieloma
urządzeniami, więc stan pełnej
gotowości panuje w każdym
pokoju. Po włączeniu urządzenia
i przygotowaniu go do gry,
z telewizorem Samsung Q6F
zwycięstwo jest pewne.
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Zaprojektowany z myślą o wygrywaniu
Telewizor Samsung Q6F wyróżnia doskonała jakość obrazu i niezwykły
kontrast podczas wyświetlania szybko zmieniających się scen.
Ten telewizor zapewnia zupełnie nowy poziom prędkości gry,
gwarantując jednocześnie niezwykle wciągające wrażenia wizualne.
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Inteligencja i styl w jednym
Telewizor Samsung Q6F kończy z konwencjonalnym
wyglądem typu ciemna plama. Od teraz telewizor,
nawet po wyłączeniu, może wyświetlać piękne zdjęcia
i najświeższe informacje. Możesz także stworzyć
unikalne wypełnienie ekranu, robiąc zdjęcie ściany,
a następnie przenosząc je na telewizor.

Ambient Mode (Tryb Ambient)
Przekształca czarny ekran w piękny obraz*,
który doskonale wkomponowuje się we wnętrze
Twojego domu. Funkcja ta umożliwia też
wyświetlanie na ekranie wyłączonego telewizora
aktualnej pogody i najnowszych wiadomości.
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* Działanie funkcji tworzenia obrazu ściany w Trybie Ambient może się różnić w zależności od otoczenia, w jakim
zainstalowany jest telewizor, w tym między innymi od: designu ściany, wzorów na ścianie i koloru ściany.
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Kluczowe funkcje

Powody, dla których warto
wybrać Samsung QLED TV.

Q Color

Pełna paleta
naturalnych barw,
w każdym świetle.
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100% natężenia (głębi) koloru

Technologia Quantum Dot

Stuprocentowe natężenie (głębia) koloru
umożliwia odzwierciedlenie szerokiej
gamy realistycznych barw przy
dowolnym poziomie jasności sceny.

Kropki kwantowe użyte do produkcji QLED TV
to materiał nieorganiczny, zapewniający jasny
i naturalny obraz na lata.
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Q HDR Elite powered by HDR10+

Zobacz oryginalną
wizję reżysera.
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Q HDR Elite powered by HDR10+

HDR 10+

Oglądaj filmy w formie zgodnej z intencją
reżyserów. Ciesz się bogatym, precyzyjnym
kolorem i głębszym kontrastem
uwydatniającym najdrobniejsze detale.

Dynamiczne mapowanie tonów w standardzie
HDR10+ optymalizuje kolor i kontrast w każdej
scenie z osobna, zapewniając jeszcze bardziej
realistyczne wrażenia.
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Q Contrast

Ciesz się
najdrobniejszymi
detalami o każdej
porze dnia i nocy.
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Precyzyjnie zarządzane podświetlenie

Ultra Black*

Dzięki strefowemu podświetleniu LED, w tym
bezpośredniemu podświetleniu w modelu Q9F,
jasność i zaciemnienie każdego elementu sceny
są precyzyjnie kontrolowane.

Gwarancja optymalnego kontrastu przy każdym
oświetleniu. Antyrefleksyjna powłoka Ultra Black
minimalizuje odblaski, dzięki czemu wzbogaca
czerń i uwydatnia szczegóły – bez względu
na kąt patrzenia na ekran.
* Nie dotyczy modelu Q6F.
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Engine

Jakość obrazu
zapierająca dech
w piersiach.
Engine
Dokładność odwzorowania kolorów zapewnia procesor Q Engine optymalizujący kontrast każdej
sceny i dostosowujący efekt HDR dzięki analizie metadanych. Q Engine natychmiast analizuje
każdą wyświetlaną scenę, aby uzyskać doskonały kolor, kontrast i szczegóły. Ten potężny procesor
gwarantuje, że ekran wyświetli piękny obraz, oferując zapierające dech w piersiach kinowe doznania.
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One Invisible Connection
i wieszak No Gap

Patrz wyłącznie
na ekran.
One Invisible Connection
i moduł One Connect*
5-metrowy lub opcjonalnie 15-metrowy kabel** typu „wszystko
w jednym” służy do łączenia telewizora z modułem One Connect,
do którego z kolei podłącza się urządzenia zewnętrzne.
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Wieszak No Gap***

Szybki montaż*

Sprytnie zaprojektowany
wieszak gwarantuje
możliwość zawieszenia
telewizora jak najbliżej
ściany****.

Niezwykle prosta instalacja – wystarczy
tylko podłączyć do telewizora jeden
przewód. Kilka ruchów i gotowe!

* Nie dotyczy modeli Q6F i Q8D.
** Kabel 15-metrowy sprzedawany osobno.
*** Nie dotyczy modelu Q6F.
**** Jeśli ściana nie jest idealnie płaska, została postawiona
nieprawidłowo lub pod nieodpowiednim kątem do podłogi,
pomiędzy ścianą a telewizorem może powstać niewielka szczelina.
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Ambient Mode

Pełna harmonia.
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Deco / Info / Photo

Ustawianie tła

Po wyłączeniu telewizora możesz
wyświetlać na nim obrazy, zdjęcia,
a także aktualne informacje.

Zrób zdjęcie ściany* i ustaw je jako tapetę
na ekranie telewizora.

* Działanie funkcji tworzenia obrazu ściany w Trybie Ambient może się różnić w zależności od otoczenia,
w jakim zainstalowany jest telewizor, w tym między innymi od: designu ściany, wzorów na ścianie i koloru ściany.
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Design 360

Wygląd, który
przyciąga.
Design 360
Telewizor Samsung to minimalistyczne, ze wszech miar eleganckie i nowatorskie dzieło.
Innowacyjny Design 360 ustanawia nowe standardy w projektowaniu telewizorów.
Bez względu na to, czy telewizor stoi, czy wisi na ścianie, przygotuj się na niezapomniane emocje.
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SmartThings — konfiguracja mobilna

Absolutnie
intuicyjny.
Absolutnie
bezproblemowy.
Konfiguracja mobilna*
Skonfiguruj telewizor za pomocą smartfona. Wystarczy, że skorzystasz z aplikacji SmartThings,
a telewizor i telefon połączą się automatycznie.
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* Dotyczy wybranych modeli urządzeń. Niezbędne jest zainstalowanie aplikacji SmartThings.
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SmartThings — Synchronizacja
i udostępnianie treści / Powiadomienia

Z łatwością synchronizuj
wiele urządzeń.
Wizualizacja poglądowa. Język powiadomień różni się w zależności od regionu.
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Synchronizacja i udostępnianie treści*

Powiadomienia*

Funkcja synchronizacji i udostępniania treści umożliwia
bezproblemowe nawiązywanie połączenia i interakcje
pomiędzy różnymi urządzeniami, takimi jak telewizory,
smartfony, a nawet lodówki.

Dzięki powiadomieniom możesz na ekranie
telewizora dostawać alerty mówiące o tym, że
właśnie skończyło się pranie, czy przypomnienia
dotyczące wydarzeń wpisanych do kalendarza.

* Funkcja dostępna dla wybranych modeli urządzeń. Niezbędne jest zainstalowanie aplikacji SmartThings.
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SmartThings — panel IoT

Ułatwiaj sobie życie,
kiedy tylko chcesz.
Wizualizacja poglądowa. Dostępne funkcje i język
powiadomień różnią się w zależności od regionu.

Panel IoT
Po połączeniu inteligentnych urządzeń w domową sieć intuicyjna aplikacja SmartThings
umożliwia sterowanie wieloma sprzętami, na przykład lodówką czy pralką, za pomocą panelu IoT*.
Prostota i inteligencja zespolone w jedno.
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* Dotyczy wybranych modeli urządzeń. Niezbędne jest zainstalowanie aplikacji SmartThings.
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Kolekcja
telewizorów QLED

PŁASKI
ROZDZIELCZOŚĆ UHD (4K)
PRZEKĄTNE EKRANU 75”, 65”, 55”

Q Color
Q Contrast Elite
Q HDR 2000 powered by HDR10+
Q Engine
One Invisible Connection
Ambient Mode
Wieszak No Gap w zestawie
Design 360
Pilot One Remote (srebrny)
Współpracuje z aplikacją SmartThings
Wi-Fi
Bluetooth®
4xHDMI
3xUSB
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PŁASKI
ROZDZIELCZOŚĆ UHD (4K)
PRZEKĄTNE EKRANU 65”, 55”

Q Color
Q Contrast Plus
Q HDR 1500 powered by HDR10+
Q Engine
Clean Cable Solution
Ambient Mode
Design 360
Pilot One Remote (srebrny)
Współpracuje z aplikacją SmartThings
Wi-Fi
Bluetooth®
4xHDMI
2xUSB
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ZAKRZYWIONY
ROZDZIELCZOŚĆ UHD (4K)
PRZEKĄTNE EKRANU 65”, 55”

Q Color
Q Contrast
Q HDR 1500 powered by HDR10+
Q Engine
One Invisible Connection
Ambient Mode
Dopasowany do wieszaka No Gap
Design 360
Pilot One Remote (srebrny)
Współpracuje z aplikacją SmartThings
Wi-Fi
Bluetooth®
4xHDMI
3xUSB
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PŁASKI
ROZDZIELCZOŚĆ UHD (4K)
PRZEKĄTNE EKRANU 75”, 65”, 55”

Q Color
Q Contrast
Q HDR 1500 powered by HDR10+
Q Engine
One Invisible Connection
Ambient Mode
Dopasowany do wieszaka No Gap
Design 360
Pilot One Remote (czarny)
Współpracuje z aplikacją SmartThings
Wi-Fi
Bluetooth®
4xHDMI
3xUSB
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PŁASKI
ROZDZIELCZOŚĆ UHD (4K)
PRZEKĄTNE EKRANU 82”, 75”, 65”, 55”, 49’’

Q Color
Q Contrast
Q HDR 1000 powered by HDR10+
Q Engine
Clean Cable Solution
Ambient Mode
3-stronnie bezramkowy
Pilot One Remote (czarny)
Współpracuje z aplikacją SmartThings
Wi-Fi
Bluetooth®
4xHDMI
2xUSB
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Samsung tworzy
Twoje codzienne
wspomnienia.
Chwytaj
każdą chwilę.

Poznaj
rozrywkę
zoptymalizowaną.
Zaprojektowany z myślą o dostarczaniu
rozrywki na najwyższym poziomie,
telewizor Samsung Premium UHD 4K
zaspokoi potrzeby wszystkich
entuzjastów technologii poszukujących
nowych doznań w cyfrowym świecie.
Co więcej, dzięki wspaniałej jakości
obrazu i udoskonalonej łączności
telewizora z różnymi urządzeniami,
doznania w trakcie oglądania będą
teraz jeszcze pełniejsze. Przygotuj się
na nowe przygody!
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76 TELEWIZORY PREMIUM UHD TV

Clean Cable Solution

HDR Elite powered by HDR10+

Uwolnij się od bałaganu i ukryj
większość kabli w stojaku telewizora.

Zobacz każdy szczegół obrazu zarówno
w najciemniejszych, jak i najjaśniejszych
scenach.

Oglądanie nabrało nowego wymiaru
Dzięki optymalizacji kontrastów wszystkie obrazy – zarówno
w najciemniejszych, jak i najjaśniejszych scenach – będą jak
żywe bez względu na to, czy oglądasz gotycką sagę fantasy,
czy szybkie akcje w trakcie meczu.

77

Wejdź do świata jeszcze
większych emocji
Telewizor Samsung Premium UHD 4K z powodzeniem
zmierzy się z każdym zadaniem. Podłącz konsolę do gier
i zyskaj natychmiastową przewagę nad przeciwnikami
dzięki Game Mode, który zapewnia najlepsze warunki
do grania. Ciesz się płynną, dynamiczną grą z szybką
interakcją i minimalnym opóźnieniem. Zobacz miliardy
odcieni, dzięki którym kolory stają się bogatsze
i bardziej naturalne.
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Steam Link
Graj na dużym ekranie w swoje
ulubione gry PC bez konieczności
podłączania dodatkowych urządzeń.
Dynamic Crystal Color
Zobacz zapierające dech w piersi
kolory, które gwarantują jeszcze
bardziej emocjonujące przeżycia.
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Pokochaj technologię smart
Telewizor Samsung Premium UHD 4K poszerzy Twoje
multimedialne doznania. Dzięki aplikacji SmartThings
możesz podłączyć do telewizora inne urządzenia
typu smart**, od lodówki po smartfona, uzyskując
między nimi ich płynne współdziałanie.

Pilot One Remote
Kontroluj w prosty sposób większość urządzeń podłączonych do telewizora
dzięki pilotowi One Remote. To sprytne urządzenie posiada funkcję
automatycznego wykrywania umożliwiającą natychmiastowe łączenie
i oznaczanie wszystkich podłączonych urządzeń. Łatwy do znalezienia,
łatwy w obsłudze. Tylko jeden pilot.
SmartThings*
Wygodna aplikacja SmartThings zapewnia proste
i sprawnie działające połączenie urządzeń typu smart**.
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* Funkcja dostępna dla wybranych modeli urządzeń. Niezbędne jest zainstalowanie aplikacji SmartThings.
** Urządzenia typu smart to urządzenia, które wykorzystują zasoby internetu i mogą komunikować się miedzy sobą.
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To wspaniałe, kiedy wszystkie
urządzenia są połączone!
Aby pokazać wszystkim zebranym
gościom zdjęcie swojego pupila,
wystarczy podłączyć smartfon
do telewizora.

Sync & share
Wykorzystaj w pełni możliwości Samsung Cloud.
Podłącz w łatwy sposób swoje inteligentne
urządzenia Samsung i zsynchronizuj zdjęcia.
Teraz możesz je udostępniać i cieszyć się nimi
na ekranie telewizora lub lodówki*.
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* Funkcja dostępna dla wybranych modeli urządzeń. Niezbędne jest zainstalowanie aplikacji SmartThings.
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Stworzony,
by pogłębiać
więzi.
Niezapomniane chwile w gronie
bliskich będą jeszcze piękniejsze
z telewizorem Samsung UHD 4K.
Został on stworzony dla wspólnego
relaksu i łatwego wyszukiwania
treści przez każdego użytkownika
‒ od najmłodszego do najstarszego.
Nowy design idealnie pasuje
do każdego pomieszczenia.
Nie przegap żadnego szczegółu,
czy to oglądając rozgrywki piłki nożnej,
czy wideo z balu maturalnego.
Przygotuj się na przeżycia, które
łączą całą rodzinę.

84 TELEWIZORY UHD TV

85

Odkryj, co lubi Twoja rodzina
Kiedy postanowicie obejrzeć koncert ulubionego
zespołu Twoich dzieci, telewizor Samsung UHD 4K
zapewni realistyczne, naturalne obrazy dzięki
zachwycającym kolorom. Nie umknie Wam
żaden krok taneczny ani gra świateł na scenie.
Poczujesz się tak, jakbyś zabrał swoje dzieci
na koncert ulubionego zespołu na żywo.

Dynamic Crystal Color*
Dynamic Crystal Color zapewnia miliard odcieni
kolorów, dzięki którym możesz spodziewać się
zapierających dech w piersi doznań.
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* Nie dotyczy modeli NU73XX, NU71XX i NU70XX.
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Easy Setup
Skonfiguruj telewizor jednym ruchem,
korzystając z aplikacji SmartThings*
na smartfonie. Sprawdź, jakie to proste.
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* Funkcja dostępna dla wybranych modeli
urządzeń. Niezbędne jest zainstalowanie
aplikacji SmartThings.

Rozpakuj. Włącz. Zaloguj się
Wystarczy Twój smartfon, aby łatwo skonfigurować nowy telewizor
Samsung UHD 4K. W jednej chwili telewizor stanie się centrum
rozrywki dla całej rodziny. Możesz wybrać, co będziecie oglądać:
Ty w kuchni możesz zerkać na program ogrodniczy, a Twoje dzieci
w swoich pokojach mogą oglądać bajki lub śmieszne filmy
na YouTube. Ten telewizor to rodzinne centrum zarządzania
rozrywką z całego świata.
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Rozdzielczość UHD 4K
Niesamowite szczegóły dzięki
rozdzielczości czterokrotnie
większej od standardu Full HD.
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To wręcz nieprawdopodobne,
że telewizor potrafi robić aż tyle.
Wszystko, co tylko Cię zainteresuje
w internecie, możesz teraz wyświetlić
u siebie w salonie i podzielić się
swoim odkryciem z całą rodziną.
Czy to jest śmieszny filmik na YouTube,
czy poważny dokument o historii
szachów, czy porady na temat
ogrodnictwa... Wszystko, co tylko
można sobie wymarzyć.
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Oryginalny
design,
łatwiejsze
połączenia.
Nowoczesny telewizor Samsung Full HD
to nie tylko kompaktowa sylwetka,
ale również wszystkie przydatne
funkcje i wspaniały obraz. Po pracy
możesz szybko udać się na zasłużony
odpoczynek i obejrzeć film lub zagrać
w grę na ekranie wyświetlającym
szeroką gamę kolorów.
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Telewizor, który ma wszystko,
czego potrzebujesz
Smukły telewizor Samsung Full HD to najlepszy wybór,
kiedy chcesz zachować równowagę między pracą
a odpoczynkiem. Ten telewizor wyświetla wspaniałe obrazy
i zapewnia natychmiastowy dostęp do informacji i rozrywki,
które uwielbiasz. Odkryj więcej, niż się spodziewasz.
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Soundbar Sound+
z wbudowanym subwooferem

Samsung
wsłuchuje się
w Twoje potrzeby.
Daj otoczyć się
dźwiękiem.

Soundbar
z zewnętrznym subwooferem

Soundbar

Soundbar Sound+
z wbudowanym subwooferem

Tak powinien
brzmieć
dźwięk.
Stwórz zestaw idealny – połącz
swój telewizor wiszący na ścianie
z najsmuklejszym soundbarem
Samsung, który idealnie wtopi się
we wnętrze Twojego domu.
Nasz soundbar gwarantuje
potężny dźwięk kina domowego,
który wypełni całe pomieszczenie.
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Soundbar Sound+ z wbudowanym subwooferem

Technologia Distortion Cancelling (redukcja zakłóceń)*
Przewiduje i eliminuje zniekształcenia, zanim jeszcze do nich dojdzie, zapewniając
głębsze i dokładniejsze basy bez potrzeby podłączania osobnego subwoofera.
* Funkcja dostępna dla wybranych modeli urządzeń.

Smukły design*
Smukła sylwetka soundbara o szerokości zaledwie 53,5 mm doskonale
dopasuje się do wnętrza Twojego mieszkania i stworzy idealny zestaw**
z wiszącym na ścianie telewizorem.
* Dotyczy modelu HW-NW700.
** Instalacja soundbara wymaga montażu na ścianie.

Wieszak Clip-Mount*
Dzięki zestawowi Clip-Mount i niemal niewidocznemu przewodowi
One Invisible Connection** montaż jest prosty, a wygląd estetyczny***.
Soundbar możesz zdjąć bez usuwania śrub.
* Dotyczy modelu HW-NW700.
** Niemal niewidoczny przewód One Invisible Connection to pojedynczy kabel
łączący telewizor z modułem One Connect, do którego z kolei podłączane są
urządzenia zewnętrzne. Nie dotyczy to przewodu zasilającego soundbar ani kabli
podłączonych do innych urządzeń, np. telewizora. Więcej informacji znajdziesz
na stronie www.samsung.pl.
*** Wielkość szczeliny zależy od typu instalacji i rodzaju ściany.

SmartThings*
Połącz głośnik z inteligentną siecią domową przy użyciu aplikacji SmartThings.
* Funkcja dostępna dla wybranych modeli urządzeń. Niezbędne jest zainstalowanie
aplikacji SmartThings.
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Soundbar Samsung
z zewnętrznym subwooferem

Otocz się
panoramicznym
dźwiękiem.
Dzięki innowacyjnej technologii
Samsung Acoustic Beam*
zastosowanej w tym eleganckim
soundbarze, możesz cieszyć się
dynamicznym i potężnym dźwiękiem,
który został zsynchronizowany
z treścią wyświetlaną na ekranie.
To sprawia, że wszystko, co słyszysz,
jest tak realistyczne, jakby działo się
tuż obok Ciebie.
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* Funkcja dostępna wyłącznie w modelu HW-N650.
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Soundbar Samsung z zewnętrznym subwooferem

Samsung Acoustic Beam*
Technologia Samsung Acoustic Beam miksuje dźwięk, dzięki czemu
jest on niezwykle realistyczny. Jest idealny, kiedy oglądasz filmy
lub grasz. To dźwięk, który Cię poruszy.
* Funkcja dostępna wyłącznie w modelu HW-N650.

Game Mode*
Zanurz się w niesamowitym dźwięku, który usłyszysz zaraz po podłączeniu
do telewizora konsoli do gier. Soundbar automatycznie dostosuje dźwięk
do wybranej przez Ciebie gry.
* Funkcja dostępna dla wybranych modeli urządzeń (z 2018 roku), po podłączeniu
konsoli przy użyciu kabla HDMI. Obsługuje konsole PlayStation 4 i Xbox.
Lista kompatybilnych telewizorów i konsol może ulec zmianie.
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Soundbar Samsung z zewnętrznym subwooferem

Udoskonal
dźwięk swojego
telewizora.
Wyjdź poza ramy, rozkoszuj się
dźwiękiem stworzonym przy użyciu
technologii audio firmy Samsung.
Dzięki potężnemu basowi subwoofera
Samsung zamienisz swój dom
w salę koncertową.

106 SOUNDBARY

107

Soundbar Samsung z zewnętrznym subwooferem

Wbudowany głośnik centralny*
Specjalny kanał centralny zapewni czysty dźwięk,
dzięki czemu nie umknie Ci nic z dialogów oglądanego filmu.
* Nie dotyczy modeli HW-MS550, HW-K450 i HW-K360.

Potężny bas
Nie przejmuj się kablami. Umieść bezprzewodowy subwoofer
w dowolnym miejscu i ciesz się bogatym głębokim basem.

Pilot One Remote*
Nie potrzebujesz kilku pilotów. By włączyć/wyłączyć soundbar,
zmienić głośność, a nawet kontrolować efekty dźwiękowe,
wystarczy Ci pilot One Remote od telewizora Samsung Smart TV.
* Dotyczy wybranych modeli telewizorów Samsung.
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Soundbar

Najlepszy
partner
dla lepszego
dźwięku.
Idealne dopełnienie Twojego
telewizora – stworzy nową jakość
dźwięku. Kompaktowy soundbar
ma dwa wbudowane głośniki
niskotonowe i kanał dźwiękowy,
które dają więcej basów i pogłębiają
przestrzenność dźwięku.
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Optymalne brzmienie w całym pomieszczeniu
Teraz z każdego miejsca usłyszysz idealny dźwięk.
Doświadczaj niesamowitego brzmienia w całym pomieszczeniu
za sprawą nowoczesnego głośnika wysokotonowego.

Bezprzewodowe połączenie z telewizorem*
Bez trudu i plątaniny kabli podłącz soundbar
do telewizora Samsung przez Bluetooth.
* Dotyczy wybranych modeli telewizorów Samsung (modele z 2017 i 2018 roku
z łącznością Bluetooth).
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AUTORYZOWANY SERWIS SAMSUNG

Zdobywca
gwiazdy jakości
w obsłudze klienta

Szybka i skuteczna naprawa urządzeń RTV na terenie całej Polski,
w 52 autoryzowanych centrach serwisowych Samsung.

Funkcjonalność Zdalnej Pomocy, dzięki której bez wychodzenia z domu,
z pomocą konsultanta infolinii, można zdiagnozować większość usterek:
www.samsung.com/pl/support/remoteservice.

Poradniki wideo, dzięki którym poznasz ciekawe funkcje swojego
urządzenia, dowiesz się jak je skonfigurować lub usunąć proste błędy:
www.samsung.com/pl/poradnik/rtv.

Społeczność Samsung. Zadawaj pytania i dziel się swoimi doświadczeniami
z członkami naszej społeczności na stronie www.forum.samsung.pl.

95% klientów jest zadowolonych z obsługi posprzedażowej Samsung
– dane uzyskane na podstawie standardowego badania satysfakcji
z obsługi serwisowej HappyCall, przeprowadzonego w 2017 roku.

Program wyspecjalizowanych techników (tzw. Techników Dedykowanych)
w największych miastach Polski, którzy w krótkim czasie wykonują naprawy
w domu klienta*.

OBSŁUGA POSPRZEDAŻOWA RTV

Pomagamy migiem – obsługa osób głuchych przez infolinię,
autoryzowane centra serwisowe i salony Samsung Brand Store:
www.samsung.com/pl/projekty/jezykmigowy/.

Infolinia Samsung
tel.: 801-172-678**/801 1Samsung** lub 22 607-93-33**
W ramach obsługi posprzedażowej firma Samsung
zapewnia swoim klientom szereg udogodnień.

Wyszukiwarka centrów serwisowych
www.samsung.com/pl/support/servicelocation/

* Usługa jest dostępna w zależności od typu sprzętu (w Katowicach, Krakowie, Lublinie, Łodzi, Rzeszowie, Sosnowcu, Szczecinie, Warszawie lub we Wrocławiu).
** Koszt połączenia według taryfy operatora.

Aby dowiedzieć się więcej o telewizorach i soundbarach firmy Samsung,
wejdź na stronę www.samsung.pl lub znajdź najbliższego sprzedawcę.

