
TELEVIZOR SAMSUNG CURVED UHD 

 

Vizualizare excelenta UHD cu culori spectaculoase si realiste 

Datorita tehnologiei  Color Brilliance, puteti vedea lucrurile cu un aspect foarte natural. Tonurile sunt reproduse cu o 

precizie uluitoare, de parca ati fi, in realitate, in locul respectiv. Tot ceea ce vedeti pe ecran este luminos si intens. 

Culorile prind viata in mod spectaculos, iar imaginile arata natural si realist. Acum, puteti sa va scufundati intr-o 

extraordinara vizualizare UHD, foarte spectaculoasa. 

 

Marirea rezolutiei la UHD imbunatateste calitatea continutului pe care il vizualizati 

Datorita motorului grafic UHD de la Samsung, va puteti bucura de diverse tipuri de continut la o calitate a imaginii de 

nivel apropiat celui UHD, chiar daca nu provine dintr-o sursa UHD. Procesarea inovatoare a imaginii de la Samsung 

imbunatateste difuzarea emisiunilor TV si a filmelor, precum si pe cea a videoclipurilor la cerere si a altor tipuri de 

imagini. Aceasta inseamna ca, pe langa faptul ca proceseaza sursele UHD la rezolutia clara 4K, poate chiar sa 

converteasca un continut la rezolutie redusa pana la un nivel de claritate care este aproape la fel ca cel UHD. 



 

Imagini mai detaliate, concepute pentru rezolutia UHD 

Tehnologia avansata UHD Dimming ofera gradul ideal de contrast si de culoare pentru vizionarea la calitate UHD. Cu cat 

rezolutia UHD este mai inalta, cu atat imaginea necesita mai multa procesare pentru redarea unei imagini extrem de 

detaliate. Iata de ce tehnologia UHD Dimming de la Samsung a fost dezvoltata, pentru procesarea tonurilor de negru si 

alb cu cel mai inalt grad de optimizare posibil, producand culori cu mult mai vii. 

 

De 4 ori mai mare decat rezolutia Full HD 

Vizionarea Ultra HD inseamna ca puteti vedea chiar si cele mai mici detalii de pe ecran mai clar ca niciodata. Televizorul 

dvs. Samsung UHD ofera o rezolutie de patru ori mai mare decat Full HD, cu culori exacte si realiste. Bucurati-va de o 

imagine optimizata pentru o claritate si mai mare si detalii deosebite. 



 

Clear Motion Rate minimizeaza neclaritatea cauzata de miscare 

Datorita tehnologiei avansate Clear Motion Rate (CMR) de la Samsung, pana si scenele cu miscare rapida sunt transmise 

cu claritate. O rata CMR mai ridicata inseamna o imagine mai exacta, cu mai putine neclaritati cauzate de miscare, 

pentru ca dvs. sa va puteti bucura cat mai mult de filme de actiune, emisiuni de sport si alte genuri de divertisment. 

Aceasta tehnologie este posibila datorita ratei de reimprospatare imbunatatite a panoului, vitezei procesorului de 

imagine si tehnologiei de iluminare de fundal. Ceea ce insemna o vizionare cu mult superioara. 

 

Future Ready 

Tehnologia televizoarelor evolueaza in permanenta, iar televizoarele Samsung UHD sunt in pas cu progresul. Cu kitul 

UHD Evolution*, televizorul dvs. Samsung UHD poate fi actualizat pentru a fi compatibil cu viitoarele standarde UHD, 

fara a necesita achizitionarea unui nou televizor. Fiti pregatit pentru viitoarele standarde UHD cu tehnologia Future 

Ready*. 

* Kitul UHD Evolution se vinde separat. 
* Aceasta functie este bazata pe conectivitatea UHD, standardele de difuzare si initiativele de standardizare Blu-ray. 



 

O imagine captivanta care pare sa pluteasca in aer 

Datorita designului Aero Design de la Samsung, va puteti bucura de o vizualizare mai captivanta si mai placuta ca 

niciodata. Suportul Aero inalta imaginea, facand-o parca sa pluteasca si aducand divertismentul in centrul atentiei. 

Materialele naturale si detaliile premium contribuie la aspectul elegant cu care va veti mandri, iar difuzorul incorporat, 

discret, ofera un sunet excelent direct de la televizor. 

 

Multitasking remarcabil cu Multi-Link Screen (Dual) 

Functia Multi-Link Screen de la Samsung duce experienta divertismentului la un nou nivel, oferind vizualizarea mai 

multor ecrane. Puteti cauta informatii pe internet despre emisiunea TV pe care o urmariti pe acelasi ecran sau puteati 

urmari videoclipuri recomandate, legate de emisiunea live pe care o urmariti in acelasi timp. 

* Experienta Multi-Link Screen poate varia in functie de regiune sau de teritoriu. 

* Functiile pot varia in functie de specificatiile modelului de televizor. 



 

Un control prin miscari mai usor prin gesturile realizate cu degetele si mana 

Cu cea mai recenta tehnologie de la Samsung, Motion Control, puteti sa controlati televizorul prin miscari ale mainii si 

puteti chiar sa utilizati o gama de gesturi simple ale degetelor. Tehnologia avansata Motion Control recunoaste chiar si 

miscarile degetelor, astfel incat este suficienta o miscare a degetului pentru a selecta canalul sau nivelul volumului, 

pentru a incarca aplicatii, pentru a derula pagini web si a naviga pe Smart Hub. 

* Motion Control necesita o camera TV (vanduta separat) 

* Performantele variaza in functie de nivelurile de luminozitate ale mediului inconjurator. 

 

Ajungeti mai rapid la divertisment cu o pornire mai rapida 

Acum, puteti ajunge direct la divertisment, mai rapid ca niciodata. Functia Instant On porneste televizorul dvs. Samsung 

Smart TV in mai putin de 2 secunde. Este mult mai rapid decat modelul Samsung Smart TV din 2013, asa ca puteti 

petrece mai putin timp ca inainte asteptand si mai mult timp vizionand. Ganditi-va la acest aspect: toate acele secunde 

economisite se cumuleaza. Nu veti mai fi nevoit sa irositi timpul pana cand televizorul porneste. 

* Telecomanda reala poate diferi de imaginea afisata. 



 

Control usor de pe touchpad si control prin gesturi pentru televizorul dvs. 

Utilizarea televizorului este mai intuitiva cu Samsung Smart Control. Cu ajutorul touchpadului puteti sa navigati printre 

panourile Smart Hub si sa derulati in jos paginile web, iar prin indicarea cu ajutorul telecomenzii puteti utiliza Motion 

Control pentru a muta cursorul de pe ecran, navigand si introducand text cu usurinta. Tastele utile pentru comenzi video 

va ajuta, de asemenea, sa vizionati filme, emisiuni TV si alte tipuri de continut pe care le-ati descarcat sau pe care le 

redati in flux, la cerere. 

 

Aplicatia actualizata Smart View conecteaza televizorul, dispozitivele si continutul 

Cea mai recenta aplicatie de la Samsung, Smart View 2.0, va ajuta sa va bucurati mai usor de tot continutul, asa cum 
doriti. Cu ajutorul retelei de acasa, puteti difuza in flux, in timp real, continutul TV pe smartphone sau pe tableta, 
utilizand dispozitivele mobile drept telecomenzi. Sau puteti sa accesati si sa va bucurati de continut pe Smart TV de pe 
smartphone sau PC prin panoul multimedia al Smart Hub. Este usor de utilizat, asa ca dvs. nu trebuie decat sa va 
bucurati. 
* Pentru configurare, este necesar ca televizorul si dispozitivul mobil sa fie in aceeasi retea (AP) 
* Functiile acceptate pot varia in functie de sistemul de operare si de dispozitive 



 

Vedeti continutul de pe mobil pe ecranul mare al televizorului, rapid si usor 

Cu noul Samsung Smart TV, puteti sa va bucurati de continut de pe dispozitivele mobile pe ecranul de dimensiuni mari, 

usor si rapid. Tehnologia imbunatatita de la Samsung, Screen Mirroring, simplifica procesul, fara a mai fi necesara 

schimbarea sursei TV. Este suficient sa deschideti panoul de notificari al dispozitivului mobil, sa selectati pictograma 

Screen Mirroring si sa alegeti televizorul. Este tot ceea ce trebuie sa faceti pentru a va bucura de aplicatii, de jocuri si de 

multe altele pe un televizor de dimensiuni complete. 

*Screen Mirroring nu este disponibila in Siria 

 

Procesor puternic Quad Core pentru cea mai rapida performanta 

Datorita puternicului procesor Quad Core, televizorul dvs. Samsung Smart TV ofera performante superioare. Veti 

observa imediat diferenta prin rapiditatea crescuta pentru multitasking, comutarea continutului si navigarea pe web, 

precum si prin interactiunea mai cursiva. Avand la dispozitie aceasta putere suplimentara, experienta dvs. de 

divertisment va fi mult mai placuta, cu mai putina asteptare si mai multa vizionare. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tot entuziasmul unui meci interesant cu modul Fotbal 

Modul Fotbal evidentiaza clar, in culori vii, iarba verde de pe teren si celelalte culori ale stadionului. Un efect puternic 
multi-surround va ofera posibilitatea sa auziti si entuziasmul din tribune. Dupa ce porniti modul Fotbal, acesta va incepe 
automat sa inregistreze toata actiunea de la televizor*. Iar in momentele in care exista schimbari ale sunetului, ca in 
cazul uralelor multimii, sau daca scorul se modifica, televizorul va sti sa salveze automat momentele importante pentru 
ca dvs. sa le vizionati ulterior. Redati simultan meciuri live si inregistrate pentru cea mai captivanta experienta a 
fotbalului acasa. 
*Functia PVR si transferul SNS sunt disponibile numai pentru modelul Smart DTV 
* Este necesar HDD pentru activarea PVR 

 

Cu modul Fotbal, va simtiti ca si cum ati participa intr-adevar la meci. Puteti vedea clar si in culori vii iarba verde de pe 

teren si celelalte culori ale stadionului. Un efect puternic multi-surround va ofera posibilitatea sa auziti si entuziasmul 

din tribune. Puteti chiar sa mariti zonele selectate ale ecranului pentru a le vedea mai bine. Prin simpla atingere a unui 

buton puteti sa obtineti maximum de la sportul preferat impreuna cu toti prietenii. 

Imaginile si caracteristicile tehnice sunt cu titlu de informare si pot diferi fata de produsul real. 
TEMAD CO SRL. nu-si asuma responsabilitatea pentru eventualele neconcordante. 


