Samsung och Xbox: En oslagbar kombination når Europa
Stockholm 22 augusti 2018 – Samsung Electronics Co. Ltd. och Xbox meddelar i dag att det framgångsrika
samarbetet utökas till Europa. Samarbetet som bygger på kombinationen av Xbox One X och Samsung QLED 4K TV,
levererar en gamingupplevelse i 4K.
Samsungs QLED TV-serie kan nu ge 4K-gaming till fler än 340 miljoner spelare i Europa på över 20 marknader, som i
kombination med världens mest kraftfulla spelkonsol, Xbox One X, ger en så högpresterande spelupplevelse som
möjligt. Samsung QLED TV ger genuin 4K HDR-gaming, och detaljerad skärmprestanda med mer än en miljard
färger och 100 procent färgåtergivning.
“För första gången ger Xbox One X äkta 4K-gaming med 40 procent mer kraft än någon annan konsol,” säger Mike
Nichols, Xbox Corporate Vice President och Chief Marketing Officer. “Vi är glada att meddela att vi tillsammans
med Samsung nu kan ge våra kunder en optimal gamingupplevelse i 4K.”
QLED-serien erbjuder dessutom världens första TV med FreeSync™ som ger ett mjukare bildflyt genom högre
uppdateringsfrekvens utan tearing. Konsolen uppdaterar dessutom automatiskt TV-inställningarna med Auto
Game Mode med minimal input lag, allt för en behagligare spelupplevelse.
”Vi är glada över att ta vårt samarbete med Xbox vidare och förstärka gamingupplevelsen i våra 4K QLED TV”, säger
Tommy Nilsson, ansvarig för TV och ljud på Samsung i Norden. “Med Xbox långa historia av att leverera starka
spelupplevelser och vår position som marknadsledande, är vi säkra på att det här samarbetet kommer fortsätta att
ge våra konsumenter en kraftfull gamingupplevelse, framförallt på våra större TV.“

Samsungs 2018 QLED TV-serie finns nu tillgänglig på Samsung.com och hos återförsäljare över hela landet. För de
senaste nyheterna om Xbox One X-gaming, besök Xbox Wire och xbox.com. Marknadsförings- och
återförsäljaraktiviteter för Samsung x Xbox-samarbetet kommer påbörjas runtom i Europa senare i år.
###
Samsung Electronics Co., Ltd. inspirerar världen och formar framtiden med innovativa idéer och teknologier.
Samsung omdefinierar världen för tv, smartphones, wearables, tablets, vitvaror, nätverkssystem, minne,
halvledare samt LED-lösningar. För att upptäcka mer besök det officiella nyhetsrummet http://news.samsung.com.

Oslagbar Kombination
• Samsungs QLED TV tar Quantum dot-teknik till nästa nivå, med ljuseffektivitet, bredare färgspektra
och hög ljusstyrka som når upp till 2000 nits. Dess Direct Full Array Elite kännetecknas av
hänförande detaljer och livfulla färger som ger otroliga spelskärmsdetaljer.
• Den senaste serien av QLED TV med best-in-class 4K HDR-skärmar är präglade av nästa
generations funktioner för att leverera den ultimata spelupplevelsen och är den första TV som stödjer
AMDs Readeon FreeSync™-tekniken med anpassningsbar uppdateringsteknik för gaming utan
störningar, färre skärmavbrott och en roligare upplevelse.
• Samsungs avancerade Auto-Game Mode och en ultrasnabb rörelsehastighet gör Samsung QLED TV
perfekt för kraftfulla konsoler. Dessa funktioner förbättrar rörelsen på skärmen genom att minska
input lag till under 20 ms (millisekund) och ger ultrasnabb uppdateringsfrekvens för otroliga
upplevelser som alla gamers kan njuta av.
• Utöver dess industriledande design och smarta funktionalitet erbjuder Samsungs QLED-serie smarta
funktioner genom banbrytande sätt att ställa in TVn och hitta innehåll med SmartThings-appen, som
erbjuder ett omfattande underhållningscentrum för spel och andra medietjänster.
• Samsung Smart Hub känner automatiskt igen Xbox One X, och genom att använda Samsung Onekontrollen på “Game Mode” optimeras A/V-inställningarna för gaming.
• QLED TV använder endast en, nästintill osynlig, sladd.

