Samsung lanserar UHD-tv på 55 och 65 tum
Samsungs UHD-utbud växer och krymper på samma gång

Stockholm den 31 juli 2013 – Tidigare i år lanserade Samsung sin första UHD-tv, den 85 tum stora
modellen S9. Nu släpps två nya modeller som gör att Samsungs utbud av UHD-tv växer – och krymper. De
nya modellerna i serien F9000 är nämligen 55 respektive 65 tum stora.
Samsung har tidigare offentliggjort lanseringen av F9000 på andra marknader. Nu är det alltså klart att de
två nya modellerna även kommer finnas tillgängliga för svenska tv-fantaster. Att gå från full HD till UHD är ett
ordentligt tekniksprång som ger fyra gånger så hög upplösning, närmare bestämt 3840x2160 bildpunkter.
– Större skärmar kräver högre upplösning. Samsungs UHD-modeller är både stora och smarta, och ger
exceptionell bildskärpa med högupplöst UHD-material, men också med vanliga HD- och till och med SDprogram. Detta tack vare en nyutvecklad kraftfull bildbehandling i Samsungs nya Quadmatic Picture Engine,
säger Magnus Nilsson, nordisk produktchef för tv på Samsung.
På insidan av F9000 finns det smartphone-liknande gränssnittet Smart Hub, S-recommendation, röst- och
rörelsestyrning, appar och vod-tjänster. Och precis som storebror S9 är även modellerna i den nya serien
förberedda för framtida uppdateringar genom Evolution Kit, med möjligheten att anpassas till nya funktioner
och standarder. F9000 når butiker i slutet av augusti med rekommenderade butikspriser på 45 000 kr för 55
tum och 65 000 kr för 65 tum. F9000 visas även under IFA-mässan i Berlin mellan den 6-11 september.
FAKTA: UHD står för Ultra High Definition och kallades tidigare ofta ”4K”. Modellen F9000 har utrustats med Samsungs egen bildmotor Quadmatic som
möjliggör signalanalys, brusminimering, uppskalning från SD, HD och full HD till UHD-kvalitet. Både tv:n i sig och mjukvaran kan uppdateras till framtida
UHD-standarder med hjälp av Evolution Kit. F9000 har försetts med tekniken micro dimming ultimate för skarpare bild och ökad kontrast, tekniken precision
black local dimming för ökad svärta, 3d, inbyggd wifi, inbyggd kamera, fyrkärnig processor och tvåvägs 2-kanaligt högtalarsystem med uteffekt på 70 watt.
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OM SAMSUNG
Samsung Electronics Co Ltd, Korea, är en global ledare inom hemelektronik och dess komponenter. Genom kontinuerlig innovation och nya upptäckter
utvecklar vi smart-tv, smarta telefoner, pc, skrivare, kameror, vitvaror, medicinsk utrustning, halvledare och led-lösningar. Samsung har 236 000
medarbetare i 79 länder, och en årlig försäljning på 187,8 miljarder dollar. Vårt mål är att öppna upp nya möjligheter för människor överallt. För att upptäcka
mer, besök www.samsung.se.

