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سال  2016سال قدرتنمایی و رقابت تنگاتنگ شرکتهای بزرگ تولید کننده تلویزیون در زمینه 4K HDR
است .شرکتهایی مانند »ویزیو« ) (Vizioو »الجی« قبل از این مدلهای خود را عرضه کردهاند و حالا
سامسونگ اطلاعات بیشتری در مورد محصولات جدیدش را در اختیار رسانهها گذاشته :تمام تلویزیونهای
جدید  4Kاین کمپانی با فناوری کوانتوم دات عرضه میشوند؛ این فناوری در مقایسه با تلویزیونهای
 LEDرنگهای دقیق بیشتری ارائه میدهد.
اینترفیس »اسمارت هاب« که کل فرآیند برپایی تلویزیون و یکپارچهسازی با دستگاههای جدید را برای
مصرفکننده بسیار ساده و راحت میکند از جمله ویژگیهای این تلویزیونها است .همچنین آنطور که قبلا
در خبرها آمده بود »اسمارت هاب« نقش هاب برای پلتفرم اینترنت هوشمند سامسونگ یعنی »اشیاء
هوشمند« ) (SmartThingsرا ایفا میکند .با این فناوری مصرفکننده قادر است با استفاده از تلویزیون
دستگاههای هوشمند خانه را کنترل کند.
ارزانترین تلویزیون  4Kسامسونگ مدل  KS8000است که از  1499دلار برای مدل  49اینچ شروع میشود .اگر
از کسانی هستید که شیفته تلویزیونهای خمیده شدهاند مدل  KS8500برای شما مناسبتر است که مدل 49

اینچ آن  1699دلار قیمت دارد .البته مثل همیشه محصولات سامسونگ در اندازههای مختلف عرضه میشوند و
بزرگترین آن مدل  65اینچ است که برای هر دو مدل ذکر شده موجود است .سری جدید  9سامسونگ مدلهایی
هستند که از کیفیت تصویر بسیار بالایی برخوردارند و با مدل  55اینچ صفحهنمایش تخت  KS9000با قیمت
 2299دلار و مدل  55اینچ خمیده  KS9500با قیمت  2499دلار شروع میشود .طبیعی است که مدل خمیده
بهدلیل اینکه جدیدتر و بهروزتر است ،قیمت بیشتری دارد.

اما اگر میخواهید بهترین و پیشرفتهترین تلویزیون سامسونگ را داشته باشید ،سری  SUHDرا انتخاب
کنید :مدل  KS9800با قیمت  4499دلار برای  65اینچ عرضه میشود و قرار است تا دو ماه دیگر وارد
بازار شود .این مدل تقریبا هیچ قاب و حاشیهای ندارد و تمام آن را سطح تلویزیون برای پخش تصاویر 4K
تشکیل میدهد و از سیستم بکلایت کامل استفاده میکند .همین مسئله باعث میشود تا رنگ سیاه در این مدل
نسبت به سایر مدلهای سامسونگ عمق بیشتری داشته باشد.
در حالیکه تمام مدلهای جدید سامسونگ ویژگیهای مشترک مانند رزولوشن 4K؛ کوانتوم دات و پشتیبانی
کامل از  HDRدارند اما کیفیت کلی تصویر در سریهای مختلف متفاوت است .هرچقدر قیمت بالاتر باشد
یعنی اینکه سیستم بکلایتینگ و رنگ سیاه واقعیتر ارائه میشود .اینترفیس اسمارتهاب سامسونگ
تغییرات و اصلاحات بسیاری داشته که در تمام مدلها دیده میشود و در پایین تصویر مشخص است و میتوان
بهسادگی بین اپلیکیشنها؛ ورودیها و تنظیمات تلویزیون حرکت کرد .بعضی ار اپلیکیشنهای مرتبط با
نتفلیکس یا هولو حتی میتوانند به کاربر پیشنهاد تماشای فیلم و سریال بدهند یا اینکه از نوار
اسمارتهاب آخرین عناوینی که مشاهده کرده را نشانش دهند.

کلمه هوشمند در تلویزیونهای جدید سامسونگ فقط به این معنی نیست که این وسیله میتواند آنلاین شده
و از اپها استفاده کند .اگر دستگاه جدیدی وصل شود بهصورت خودکار آن را شناسایی کرده و با
برنامهریزی دوباره ریموت تلویزیون امکان کنترل وسیله نصبشده جدید را فراهم میکند .بهعنوان مثال
اگر برای اولین بار یک دستگاه ایکسباکس وان وصل شود؛ تلویزیون سامسونگ بدون هیچ حرکت اضافی ریموت
دستگاه را با اینترفیس ایکسباکس سازگاز میکند.
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