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Ekstraklasa w dziedzinie 
domowej rozrywki
Rozwój technologii zmienia nasze podejście do domowej rozrywki i sposób spędzania wolnego czasu. Telewizor nadal pełni tu kluczową rolę, jednak nie 
jest to już to samo urządzenie co jeszcze kilka lat temu. Tradycyjne odbiorniki kanałów naziemnych powoli odchodzą w zapomnienie, ustępując miejsca 
nowoczesnym Smart TV. Telewizor służy już nie tylko do oglądania fi lmów i programów telewizyjnych. Smart TV to urządzenie wchodzące w interakcję 
z użytkownikiem i pozwalające mu wybierać treści do oglądania, robić zakupy, grać w gry czy wyszukiwać informacje w internecie. Zmieniło się coś jeszcze. 
Niespotykana dotąd jakość obrazu w rozdzielczości Ultra HD 4K i wciągająca głębia zakrzywionego ekranu zapewniają wrażenia, które do tej pory trudno było 
sobie nawet wyobrazić. Pionierem tych technologii jest fi rma Samsung. 

Dlaczego warto wyposażyć swój salon w telewizor 
Samsung Smart TV UHD (4K) z dużym, zakrzywionym 
ekranem, taki jak Samsung JU7500 czy JU6740? 
Powodów jest co najmniej kilka. Jednym z nich są 
zbliżające się wydarzenia sportowe – Euro 2016 i Letnie 
Igrzyska Olimpijskie 2016. Większość z nas zamiast na 
trybunach zasiądzie przed telewizorem, dlatego warto już 
teraz zapewnić sobie emocje pierwszego rzędu. Duży, 
a więc 50- lub 60-calowy zakrzywiony ekran pozwoli 
stworzyć we własnym salonie prawdziwą lożę VIP i być 
jeszcze bliżej akcji niż kibice na trybunach.

Sportowe emocje na wyciągnięcie pilota

Oglądając mecz, chcemy być jak najbliżej wydarzeń – 
liczy się każdy, nawet najdrobniejszy szczegół, ponieważ 
może on mieć wpływ na wynik rozgrywek. Telewizory 
Samsung o rozdzielczości Ultra HD (4K) – czterokrotnie 
większej niż Full HD – oferują spektakularne kolory 
i kontrast, pozwalając dostrzec każdy szczegół meczu, 
zaś zakrzywiony ekran gwarantuje szersze pole widzenia 
i potęguje efekt przestrzenności stadionu. 

Z myślą o kibicach Samsung wyposażył swoje 
telewizory Smart TV w Tryb Sport. Dzięki specjalnym 
ustawieniom obrazu oraz dźwięku, a także dodatkowym 
funkcjonalnościom fani sportu mogą niemalże przenieść 
się na stadion i poczuć niezwykłą atmosferę podsycaną 
okrzykami tysięcy kibiców. Co więcej, Tryb Sport 
umożliwia automatyczne nagrywanie i odtwarzanie 
powtórek najbardziej emocjonujących akcji. Wystarczy 
podłączyć do telewizora pamięć USB lub dysk twardy. 

Zmiana intensywności dźwięku, na przykład podczas 
żywiołowej reakcji kibiców, spowoduje automatyczne 
zapisanie najważniejszych momentów, by można 
było do nich powrócić w dowolnej chwili i dokładnie 
je przeanalizować, korzystając dodatkowo z opcji 
powiększenia obrazu. Co więcej, można oglądać mecz na 
żywo, odtwarzając jednocześnie jego kluczowe momenty 
– nawet na tym samym ekranie.

Centrum dowodzenia domową rozrywką

W tym roku sportowe wydarzenia z pewnością zdominują 
ramówki większości kanałów telewizyjnych. A co, jeśli nie 
należymy do entuzjastów sportu? Samsung Smart TV 
zapewnia całe morze możliwości. Player.pl, Onet VoD, 
IPLA, Cineman VOD, CHILI, a od niedawna także Netfl ix 
– to tylko niektóre serwisy wideo na żądanie dostępne na 
platformie Smart TV. Można tam znaleźć nieprzebrane 
zasoby fi lmowych hitów, kultowych seriali, programów 
rozrywkowych, dokumentalnych i sportowych, a także 
bajek dla najmłodszych. Wiele z nich można już obejrzeć 
w jakości UHD 4K. Z Samsung Smart TV długie zimowe 
wieczory na pewno nie będą nudne! 

Samsung Smart TV także porządna porcja rozrywki dla 
miłośników gier. Serwisy gier na Smart TV obejmują 
ponad 400 gier przesyłanych strumieniowo oraz 100 
gier do pobrania. Wśród nich można znaleźć wyścigi, 
gry akcji, gry sportowe, fabularne (RPG), gry z gatunku 
„fi rst person shooter” (FPS), a także gry planszowe. 
Usługa subskrypcyjna GameFly zapewnia użytkownikom 
telewizorów Samsung Smart TV dostęp do popularnych 
gier we własnym domu, bez konieczności używania 
konsoli, kabli czy płyt. Wystarczy tylko gamepad, aby we 
własnym domu zorganizować emocjonujący turniej.

Mecz, fi lm czy dźwięk w grach będzie brzmiał mocniej, 
gdy pod telewizorem umieścimy bezprzewodowy 
soundbar. Wysokiej klasy dźwięk w połączeniu z brakiem 
plączących się kabli, niewielkie gabaryty tych urządzeń 
i prostota użytkowania sprawiają, że soundbary zyskują 
coraz bardziej na popularności. Ich minimalistyczny, 
nowoczesny design doskonale komponuje się 
z zakrzywionymi i płaskimi telewizorami Samsung, 
a wrażenia słuchowe są nieporównywalne z tymi, które 
zapewniają głośniki umieszczone w odbiornikach. 
A wszystko to za sprawą wielokanałowości oraz dużej 
mocy tych urządzeń – nawet do 460 W, która zapewnia 
jeszcze potężniejszy dźwięk płynący z telewizora. 


