Cyfrowy dom

to juĝ rzeczywistoĂÊ

Futurystyczne wizje prezentowane w filmach czy ksiÈĝkach science fiction coraz czÚĂciej materializujÈ siÚ we
wspóïczesnym Ăwiecie. Na naszych oczach podlega on dynamicznym zmianom i w coraz wiÚkszym stopniu
determinowany jest przez imponujÈcy rozwój elektroniki uĝytkowej.

R

ewolucja w komunikacji miÚdzy luděmi, jakÈ
przyniosïa telefonia komórkowa, pokazaïa, jak
wielkie korzyĂci pïynÈ z moĝliwoĂci swobodnej
wymiany informacji, wzajemnego kontaktu i budowania relacji. Równieĝ Internet umoĝliwiï kontakt pomiÚdzy luděmi na caïym Ăwiecie, niwelujÈc niemal wszystkie bariery i istotnie zmieniajÈc sposób w jaki pracujemy, komunikujemy siÚ ze Ăwiatem i przyjacióïmi,
a takĝe po prostu funkcjonujemy we wspóïczesnym
Ăwiecie. Teraz dziÚki najnowszym technologiom jesteĂmy Ăwiadkami zupeïnie nowego etapu podróĝy do
przyszïoĂci, a produkty firmy Samsung dajÈ nam moĝliwoĂÊ stworzenia prawdziwie cyfrowego domu.
Najnowsze urzÈdzenia firmy Samsung projektowane sÈ
z myĂlÈ o wspóïtworzeniu domowego, interaktywnego
centrum rozrywki. Kluczowym elementem takiego zestawu jest telewizor, który w zaïoĝeniu ma scalaÊ funkcjonalnoĂci wszystkich dostÚpnych urzÈdzeñ i udostÚpniaÊ
ich zawartoĂÊ w najwyĝszej jakoĂci. Najnowszy model
serii 8. Samsung LE46A856 wyposaĝony jest w funkcjÚ
WiseLink Pro, która umoĝliwia uĝytkownikom korzystanie z wbudowanego szybkiego zïÈcza USB 2.0 oraz wygodne przeglÈdanie zdjÚÊ (JPEG), filmów (MPEG)
czy plików muzycznych (MP3). DziÚki WiseLink Pro
uĝytkownicy mogÈ równieĝ bez problemu oglÈdaÊ
klipy wideo bezpoĂrednio z karty USB
(Plug & Play),
bez martwienia
siÚ o zbÚdne okablowanie, zaburzajÈce estetycznÈ harmoniÚ wnÚtrza.
Co wiÚcej, firma
Samsung
zadbaïa równieĝ,
aby jej najnowsze urzÈdzenia
Kamera cyfrowa HMX20C
bez przeszkód
mogïy poïÈczyÊ siÚ
DLNA. DziÚki temu
z bezprzewodowÈ domowÈ sieciÈ DLNA
moĝemy na ekranie telewizora wyĂwietlaÊ zawartoĂÊ
dysku twardego komputera, a kontrolowaÊ caïy
proces za pomocÈ pilota od telewizora. Idealnym
rozwiÈzaniem jest wykorzystanie w tym celu
niezwykïej mobilnoĂci ultralekkiego i maïego
notebooka Samsung NC-10, który zapewni
nam moĝliwoĂÊ pracy w dowolnym miejscu
naszego mieszkania, jednoczeĂnie udostÚpniajÈc efekty naszej pracy wszystkim czïonkom
rodziny, którzy mojÈ dostÚp do najnowszych
interaktywnych telewizorów Samsung.
DziÚki innowacyjnym funkcjom komunikacyjnym telewizorów firmy Samsung moĝemy równieĝ bez
problemu dodawaÊ kolejne elementy domowej sieci
multimedialnej. Stworzone przez uĝytkowników pliki
zapisane na cyfrowym aparacie, kamerze czy odtwarzaczu plików MP4 z ïatwoĂciÈ mogÈ byÊ pobrane i odtworzone w telewizorze, zapewniajÈc wspaniaïÈ rozrywkÚ
wszystkim domownikom. WiÚkszoĂÊ cyfrowych urzÈ-

Telewizor LCD Full HD LE46A756 (seria 7)

dzeñ firmy Samsung jest dostosowana do wzajemnej
komunikacji i sprawnego wspóïdziaïania z Internetem.
Cyfrowa kamera MX20 posiada takĝe wyjÈtkowÈ
funkcjÚ, która pozwala rejestrowaÊ obraz w formacie
i rozdzielczoĂci idealnej do zamieszczania plików
w popularnym serwisie YouTube lub urzÈdzeniach
multimedialnych. Po ustawieniu trybu Web&Mobile
rozdzielczoĂÊ nagrania automatycznie ustawiana jest
na 640x480 (H.264 / AAC / MP4) i optymalizowana dla
póěniejszego wykorzystania w sieci. Pliki nagrane kamerÈ Samsung MX20 moĝna takĝe w prosty sposób
zgraÊ na przenoĂny odtwarzacz multimedialny albo odtwarzacz MP4 i od razu odtworzyÊ, bez potrzeby
konwertowania, jak to ma miejsce w przypadku innych, konkurencyjnych kamer.

Kino domowe HT-X810, Soundbar

MówiÈc o domowym centrum rozrywki nie sposób
pominÈÊ zestawu kina domowego. PiÚknie zaprojektowany model Soundbar HT-X810 to idealny przykïad
wprowadzenia w ĝycie idei cyfrowego domu, w poïÈczeniu z najwyĝszÈ jakoĂciÈ i niezwykle oryginalnym

designem. Subwoofer urzÈdzenia, dziÚki wykorzystaniu bezprzewodowej ïÈcznoĂci, komunikuje siÚ z jednostkÈ gïównÈ bez uĝycia kabli. Moĝna go wiÚc
umieĂciÊ w dowolnym miejscu mieszkania i na zawsze zapomnieÊ o kïopotliwym ukrywaniu przewodów. Co wiÚcej, Sound Bar, dziÚki wykorzystaniu
technologii Bluetooth, moĝe takĝe komunikowaÊ siÚ
z takimi urzÈdzeniami jak telefon komórkowy,
mp3 player czy laptop i odtwarzaÊ zapisane na nich
pliki multimedialne.
MultimedialnoĂÊ urzÈdzeñ Samsung nie zamyka siÚ
jednak tylko w obrÚbie domowej sieci. Szczególnie
nowatorskie moĝliwoĂci oferuje technologia InfoLive
InfoLive,
zapewniajÈca na bieĝÈco odbiór najĂwieĝszych informacji z caïego Ăwiata. DziÚki tej funkcjonalnoĂci,
dostÚpnej w najnowszych telewizorach serii 7., 8. i 9.
wiadomoĂci wyĂwietlane sÈ bezpoĂrednio na ekranie telewizora. Funkcja ta powstaïa dziÚki wspóïpracy firm Samsung i Yahoo!, z serwisów której,
poprzez kanaïy RSS, przesyïane sÈ informacje.
Uĝytkownicy mogÈ wiÚc ĂledziÊ wyniki finansowe,
prognozÚ pogody czy wydarzenia sportowe bez
potrzeby uruchamiania komputera. Usïuga ta w tej
chwili dostÚpna jest w wybranych krajach Europy,
Kanadzie, Australii i Singapurze, ale jedynie kwestiÈ
czasu jest jej peïna dostÚpnoĂÊ dla wszystkich klientów zafascynowanych najnowszymi rozwiÈzaniami
technologicznymi i przywiÈzujÈcych wielkÈ wagÚ do
szybkoĂci i bezcennej wartoĂci informacji w nowoczesnym Ăwiecie.

Blu-Ray BD-P2500

www.samsung.pl, Infolinia: 0 801 172 678

samsung_rtv.indd 247

2008-12-05 09:07:27

