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Díky nejnovější technologii rozpozná Samsung Smart TV váš hlas i gesta. Sledování televize tak dostává zcela nový rozměr.

LED TV F8000

* Zobrazený obsah je pouze ilustrační a nemusí odpovídat skutečnému uživatelskému prostředí.

Moderní televizor přesně podle vašich představ
Díky nejnovější technologii rozpozná Samsung Smart TV váš hlas i gesta. Sledování televize tak dostává zcela nový rozměr.

LED TV F8000

Moderní televizor přesně podle vašich představ

* Zobrazený obsah je pouze ilustrační a nemusí odpovídat skutečnému uživatelskému prostředí.



Samsung Smart TV strana 04

LED televizory strana 22

OBSAH
Samsung Smart TV
06 Smart Interaction

08 Smart Hub

10 Smart Evolution

12 3D technologie

14 Kvalita obrazu

16 Design

18 Funkce a možnosti

LED televizory
22 Řada LED televizorů

Plazmové televizory
32 Kvalita plazmového obrazu

34 Řada plazmových televizorů

Audio/Video
40 SoundBar

46 Domácí kino

52 Blu-ray přehrávač

58 Bezdrátový reproduktor 
 – přenosný

Příslušenství
64 Řada příslušenství

Technické údaje
70 LED/Plazmové televizory 
 – technické specifikace

72 Audio/Video 
 – technické specifikace

LED TV F7000

LED TV F8000

Plazmové televizory strana 30

Audio/Video strana 40
Plazmový televizor F8500

Domácí kino HT-F9750W



SMART TV PRO VÁŠ 
chyTřejŠí ŽIVOT

Smart TV 



Nejmodernější způsob ovládání televizoru s funkcí Smart Interaction
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LED TV F8000

* Funkce ovládání hlasem nemusí být dostupná pro všechny jazyky, nářečí a oblasti.

* Přesnost funkce Smart Interaction závisí na daném jazyce, nářečí, výslovnosti,  
hlasu uživatele a úrovni osvětlení.

* Pro modely řady 6 bude funkce ovládání hlasem dostupná pouze v rámci 
ovládání Smart Touch Control.

Smart Interaction
S funkcí Smart Interaction získává pojem interaktivní ovlá-
dání úplně nový smysl. Svůj televizor totiž můžete ovládat 
hlasem pomocí různých příkazů či pouhým mávnutím ruky.

Ovládání hlasem
• Zapněte svůj televizor příkazem „Zapnout Smart TV“ či přepněte

 na jiný program vyslovením jeho jména

• Spouštějte aplikace pouhým vyslovením jejich názvu, např. 

 „Skype“, „Facebook“ nebo „Web Browser“

Ovládání gesty
• Ovládejte svůj televizor pouhým pohybem ruky

• Jednotlivými gesty zvětšujte, zmenšujte, otáčejte a listujte

 obrázky či měňte hlasitost

Rozpoznávání tváří
• Už se nemusíte zabývat vyplňováním přihlašovacích údajů. Vestavěná 

 kamera automaticky rozezná váš obličej a přihlásí vás například

 do služby Smart Hub



Smart Hub
S novou funkcí Smart Hub mění společnost Samsung pravi-
dla sledování televize. Smart Hub je vysoce moderní portál, 
který vám umožňuje snadno a rychle vyhledat a získat nej-
různější obsah. Smart Hub je rozdělen do tří panelů: Moje 
aplikace, Moje sítě a Můj obsah. Přepínat mezi nimi můžete 
pouhým mávnutím ruky.

S moderní funkcí Smart Hub máte veškerý obsah na dosah ruky
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LED TV F8000

* Obsah dostupný v rámci služby Smart Hub se může lišit v závislosti na typu či modelu produktu  
a na dané oblasti.

* Některé aplikace je nutné zakoupit a nemusí být dostupné ve všech oblastech.

Moje aplikace
Panel Moje aplikace vám umožní přístup ke všem aplikacím pro televi-
zor Samsung Smart TV. Podle své nálady můžete stahovat stále nové 
aplikace a přehledně je ukládat do televizoru.

Moje sítě
Na panelu Moje sítě uvidíte oblíbená videa vašich přátel v sítích 
Facebook a Twitter. Můžete také uskutečnit videohovor se službou 
Skype a zůstat tak v kontaktu s přáteli a rodinou.

Můj obsah
Zde máte přístup ke svým veškerým oblíbeným videím, fotografiím, 
hudbě a filmům, které máte uložené v TV nebo jiných kompatibilních 
zařízeních (telefon, tablet). Podívejte se také na fotografie od svých 
přátel z druhého konce světa a prohlížejte si je ve svém televizoru 
Samsung Smart TV.



Zařízení Evolution Kit jednoduše 
připojte do zadní části televizoru.

Smart Evolution
Jednoduchou instalací sady Evolution Kit zlepšíte výkon 
svého starého televizoru na úroveň, jako by byl prakticky 
nový. Výkonnější procesor a větší paměť vám spolu s novým 
softwarem umožní snadnější ovládání a využívání těch nej-
novějších služeb a aplikací, aniž byste si museli kupovat 
nový televizor.

Nadčasový výkon
Užijte si nejnovější funkce a aplikace v novém uživatelském rozhraní.

Snadnější ovládání Smart TV
Pomocí funkce Smart Hub procházejte nejrůznější druhy obsahu v nových pane-
lech Můj obsah, Moje sítě a Moje aplikace.

Vyšší rychlost
Využijte vyšší výkon televizoru s možností multitaskingu, který vám umožní sle-
dovat televizní vysílání a současně ho komentovat na sociálních sítích.

* Sada Evolution Kit se prodává samostatně.

* Nárůst výkonu v důsledku použití sady Evolution Kit se může lišit v závislosti na roce uvedení 
na trh a dostupnosti aplikací.

* Skutečný výkon se může lišit v závislosti na technických specifikacích a hardwarových 
omezeních daného modelu. 10 11

Proveďte modernizaci svého televizoru – moderním způsobem 



3D technologie
Vychutnejte si možnost převést dvojrozměrný obsah do 
fantastické třetí dimenze. Se službou Explore 3D můžete 
také snadno a rychle vyhledávat a užívat si 3D obsah. A díky 
integrované funkci prostorového zvuku 3D Sound pak zís-
káte dokonalý 3D zážitek v prostředí svého domova.

3D konverze
Převádí obyčejný 2D obsah do poutavé třetí dimenze, která vás  
vtáhne do každé scény.

Explore 3D 
Objevte svět 3D obsahu, od filmových upoutávek  
až po vzdělávací pořady.

Vychutnejte si dokonalé zážitky s nejmodernější 3D technologií
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LED TV F8000

* Dostupný obsah a funkce se mohou lišit v závislosti na oblasti a modelu televizoru.



Vychutnejte si dokonalý obraz jakéhokoli typu z různých zdrojů
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LED TV F8000

Kvalita obrazu
Vychutnejte si novou úroveň dokonalosti v podobě obrazu 
nových televizorů Samsung Smart TV.

Intelligent Viewing
Automatická optimalizace obrazu pro maximální jas a ostrost, bez ohledu na zdroj 
či kvalitu obsahu.

Micro Dimming Ultimate
Tato funkce analyzuje každý snímek a reguluje LED podsvícení, výsledkem je jas-
nější a ostřejší obraz.

Cinema Black
Tato funkce ztmavuje černé okraje obrazu v širokoúhlém formátu a vy si tak může-
te vychutnat filmy jako v kině.

Web Clear View
Sledujte videa z webu ve vysoké kvalitě. Nyní na televizoru Samsung v pohodlí 
svého domova.

LED Motion Plus
Akční scény už nikdy nebudou rozmazané, LED podsvícení zajišťuje mnohem 
rychlejší reakci na obraz.

Full HD 1080P
Vychutnejte si obraz v nejvyšší kvalitě s nejnovější technologií Full HD.

* Dostupné funkce se mohou lišit podle oblasti a modelu televizoru.



Inovativní technologie skrytá i tom v nejmenším detailu 

16 17LED TV F8000 LED TV F6800

LED TV F7000

Plasma TV F8500

Design
V novém inteligentním televizoru Samsung Smart TV se 
snoubí nápaditá inovace s minimalistickým designem. 
Výsledkem tohoto elegantního spojení technologie a de-
signu je obrazovka, která jako by se vznášela v prostoru, 
zatímco dokonalé provedení i těch nejmenších detailů  
jí dodává umělecký rozměr.



Funkce a možnosti

AllShare
Spojení znamená sdílení
Díky funkci Samsung AllShare můžete snadno a bez 
problémů sdílet obsah se všemi připojenými zařízeními. 
Funkce AllShare umožňuje sdílet na velké obrazovce 
vašeho televizoru videa, fotografie a hudbu ze svého 
smartphonu, notebooku či fotoaparátu. 

Soccer Mode
Revoluce ve sledování fotbalu
Jedním stiskem tlačítka proměňte svůj televizor v ko-
mentátorské stanoviště na fotbalovém stadionu. Každá 
přihrávka, každý skluz i každý gól budou dokonale jasné. 
Dívejte se dle libosti na opakované záznamy a podělte 
se o své názory na sociálních sítích. Speciální zvukový 
režim Soccer Mode navíc dodává ideální zvukovou kuli-
su pro aktuální dění na hřišti, takže budete mít pocit, že 
jste přímo na stadionu.
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Neomezené možnosti

Smart Touch Control
Intuitivní dotykové dálkové ovládání je nyní 
ještě chytřejší 
Nový ovladač Smart Touch Control má všechny funkce 
univerzálního dálkového ovládání. Umožňuje vám ovlá-
dat všechna zařízení připojená k televizoru, například 
blu-ray přehrávač nebo domácí kino. Navíc disponuje 
inovačním touchpadem pro rychlé a intuitivní ovládání  
a integrovaným mikrofonem, díky němuž můžete svůj 
televizor ovládat i hlasem.

Quad Core
Užívejte si špičkový výkon
S technologií Quad Core si můžete užívat pokročilý mul-
titasking – sledujte televizi a přitom stahujte obsah z in-
ternetu nebo používejte další aplikace, aniž by došlo ke 
zpomalení jakékoli funkce. Také oceníte rychlé stahová-
ní a pohotovou odezvu ovládání hlasem nebo gesty.

Duální Tuner
Co kdyby bylo možné mít dva televizory
v jednom? 
Užívejte výhod dvou televizorů v jednom díky dvojici inte-
grovaných tunerů. Sledujte naživo dva programy najed-
nou, ať už na jedné obrazovce nebo jiném kompatibilním 
zařízení připojeném k televizoru, například na tabletu. 
Můžete také sledovat svůj oblíbený program a zároveň 
nahrávat další obsah.

* Pouze pro osobní a nekomerční použití. Podmínky použití se řídí 
smlouvou s poskytovatelem služeb a funkce nemusí být dostupná  
ve všech oblastech.

* Dostupné funkce se mohou lišit podle oblasti a modelu televizoru. * Webové úložiště AllShare vyžaduje samostatnou registraci  
   u poskytovatele úložiště.

Úspora energie

Energy Saver
Téměř nulová spotřeba v režimu stand-by
Do vašeho televizoru proudí elektřina, i když je vypnutý. 
Televizory Samsung Smart TV jsou navrženy tak, aby 
snížily spotřebu elektrické energie ve vypnutém stavu 
na téměř 0,00* Wattů. Váš televizor tak šetří nejen život-
ní prostředí, ale i vaši peněženku.

* 0,00 wattů v režimu stand-by (pouze pro EU LED TV F6275/F6270/F6200)

* Spotřeba televizoru v režimu stand-by bude se bude blížit hodnotě 0,00 
Wattů. Nicméně přesná spotřeba může záviset na aktuálních podmínkách.

* Podle klasifikace mezinárodní normy IEC 62301, čl. 6.3.



Konektivita Kvalita obrazu

Clean View
Čistý obraz za každých podmínek
Díky svým funkcím Analog Clean View a Digital Clean View dává Samsung potlačo-
vání hluku zcela nový rozměr. Spojení těchto dvou filtrů poskytuje další vrstvu 
ochrany před nadměrným hlukem analogového i digitálního signálu. Funkce 
Analog Clean View používá nejmodernější technologii potlačování signálů k od-
stranění rušení vzniklého interferencí. Funkce Digital Clean View zajišťuje plynulý 
pohyb objektů na obrazovce a eliminuje nežádoucí šum a grafické artefakty. Nyní 
si můžete vychutnat čistý a ostrý obraz ve vysoké digitální kvalitě nezávisle na 
zdroji signálu.

ConnectShare Movie
Sledujte filmy ze svého USB zařízení
S funkcí ConnectShare Movie můžete snadno a rychle sledovat filmy uložené na 
vašem USB disku. Stačí jej zapojit do USB portu vašeho televizoru a vychutnávat si 
filmy na velké obrazovce namísto malého monitoru vašeho počítače.

Integrovaná Wi-Fi
Připojte se k internetu bez kabelů
Integrovaná Wi-Fi zvyšuje konektivitu vašeho televizoru bez nutnosti připojení 
externích zařízení a pomáhá tak zachovat jeho atraktivní design.
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HDMI
Kompletní multimediální zážitek
Připravte se na dokonalý obraz a křišťálově čistý zvuk. S rozhraním HDMI může váš 
televizor přijímat audio i video signál ve vysoké kvalitě pomocí jediného kabelu. 
Lze k němu také připojit různá zařízení, jako je například set-top box nebo přehrá-
vač blu-ray.

* HDMI kabel se prodává samostatně.* Dostupné funkce se mohou lišit podle oblasti a modelu televizoru.

Funkce a možnosti



ještě lepší, než jste
si kdy představovali

LED Smart TV 



* Dostupné funkce se mohou lišit podle oblasti a modelu televizoru.

•	 Smart	Interaction	

•	 Smart	Hub

•	 Quad	Core

•	 Smart	Evolution

•	 Duální	Tuner

•	 Intelligent	Viewing

•	 CMR	800	Hz

•	 Full	HD	3D

•	 Micro	Dimming	Pro

•	 Ultra	Clear	Panel

•	 Wide	Color	Enhancer	Plus

•	 Integrovaná	Wi-Fi

•	 Integrovaná	kamera

•	 AllShare

•	 HDMI

* Dostupné funkce se mohou lišit podle oblasti a modelu televizoru.

•	 Smart	Interaction	

•	 Smart	Hub

•	 Quad	Core

•	 Smart	Evolution

•	 Duální	Tuner

•	 Intelligent	Viewing

•	 CMR	1000	Hz

•	 Full	HD	3D

•	 Micro	Dimming	Ultimate

•	 Ultra	Clear	Panel

•	 Wide	Color	Enhancer	Plus

•	 Integrovaná	Wi-Fi

•	 Integrovaná	kamera

•	 AllShare

•	 HDMI

Poznejte novou úroveň Smart TV

Poznejte LED televizory Samsung řady 8, nejmodernější televizory určené pro 
domácí zábavu. Díky špičkové technologii můžete svůj televizor ovládat hla-
sem či gesty a ponořit se do úžasného světa aplikací, sociálních médií a další-
ho podmanivého interaktivního obsahu. Funkce jako Intelligent Viewing 
zajišťují, že se veškerý obsah zobrazuje přesně tak, jak se zobrazovat má, bez 
jakéhokoli zkreslení. To vše podtrhuje nový obloukový design stojanu televi-
zoru, na němž jako by se televizor vznášel, což přináší ještě stylovější  
a opravdovější zážitek.

Skutečně chytrý televizor

Svůj hlas a gesta můžete využít nejen k ovládání LED televizorů Samsung 
řady 7, ale také pro vyhledávání obsahu. Praktická služba Smart Hub nabízí 
snadný přístup ke všem druhům obsahu, na který jste u Smart TV zvyklí,  
a umožní tak maximální pohodlí při sledování televize. Technologie Intelligent 
Viewing optimalizuje obraz televizoru, který tak dosahuje špičkové kvality 
nezávisle na typu nebo zdroji obsahu.

LED TV F8000 LED TV F7000
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* Dostupné funkce se mohou lišit podle oblasti a modelu televizoru.



* Dostupné funkce se mohou lišit podle oblasti a modelu televizoru.

•	 Smart	Hub

•	 Ovládání	hlasem	(model	F6400	a	vyšší)	

•	 Dual	Core

•	 CMR	400Hz	(F6800,	6500)

•	 CMR	200HZ	(F6400)

•	 Full	HD	3D

•	 Micro	Dimming

•	 Wide	Color	Enhancer	Plus

•	 Integrovaná	Wi-Fi

•	 AllShare

•	 HDMI

LED TV F6800

LED TV F6200LED TV F6400

LED TV F6100
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* Dostupné funkce se mohou lišit podle oblasti a modelu televizoru.

•	 3D	LED	TV

•	 Full	HD	1080p

•	 CMR	200Hz

•	 DVB-T/C

•	 2x	3D	brýle

•	 Tačítkový	ovladač

•	 2D	LED	Smart	TV

•	 Full	HD	1080p

•	 CMR	100Hz

•	 Integrovaná	Wi-Fi

•	 AllShare

•	 DVB-T/C

•	 HbbTV

•	 Tlačítkový	ovladač

Obklopte se obsahem

Díky službě Smart Hub je každý LED televizor Samsung řady 6 branou do 
vzrušujícího světa zábavného a interaktivního obsahu. Smart Hub soustředí 
váš oblíbený obsah na jednom místě a nabízí vám jej prostřednictvím několika 
jednoduchých a intuitivních panelů. Spojuje v sobě také eleganci minimalis-
tického průhledného rámu a přirozenou krásu jeho vidlicovitého designu.

•	 3D	LED	Smart	TV

•	 Full	HD	1080p

•	 CMR	800Hz

•	 Micro	Dimming

•	 Vestavěná	kamera

•	 Integrovaná	Wi-Fi

•	 AllShare

•	 2x	Tuner

•	 2x	3D	brýle

•	 Evolution	Kit

•	 Dotykový	ovladač



* Dostupné funkce se mohou lišit podle oblasti a modelu televizoru.

•	 Smart	Hub

•	 Dual	Core

•	 CMR	100Hz

•	 Full	HD	1080p

•	 Wide	Color	Enhancer	Plus

•	 	Integrovaná	Wi-Fi

•	 AllShare

•	 HDMI

Vychutnejte si požitek ze sledování
nového LED televizoru Samsung

S novým LED televizorem Samsung řady 5 si budete moci užívat nejnovější 
technologie za dostupnou cenu. Díky tomuto modelu jsou běžně dostupné 
všechny základní funkce nových LED televizorů Samsung, mezi něž patří 
Wide Color Enhancer Plus nebo ConnectShare.

LED TV F5500

LED TV F5000

LED TV F4500

LED TV F5300

LED TV F4000

•	 2D	LED	Smart	TV

•	 Full	HD	1080p

•	 CMR	100Hz

•	 AllShare

•	 DVB-T/C

•	 HbbTV

•	 Tačítkový	ovladač

•	 2D	LED	Smart	TV

•	 CMR	100Hz

•	 Integrovaná	Wi-Fi

•	 AllShare

•	 DVB-T/C

•	 HbbTV

•	 Tlačítkový	ovladač

•	 2D	LED	TV

•	 Full	HD	1080p

•	 CMR	100Hz

•	 DVB-T/C

•	 Tlačítkový	ovladač

•	 2D	LED	TV

•	 HD

•	 CMR	100Hz

•	 DVB-T/C

•	 Tlačítkový	ovladač
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BOHATÉ BARVY
jako nikdy předtím

Plazma TV 



Kvalita obrazu Věrné barvy Plynulý pohyb

Plazmové televizory

Motion Judder Canceller 
Poznejte rozdíl mezi rozmazaným 
a plynulým pohybem
Technologie Samsung Motion Judder Canceller zajiš-
ťuje, že veškerý pohyb na obrazovce probíhá hladce  
a zcela plynule. Tento systém odhaduje pozici a směr 
rychle se pohybujících objektů a inteligentním způso-
bem dotváří odpovídající snímky, aby nedocházelo  
k žádnému trhání či chvění obrazu.

Super Contrast Panel
Objevte znovu plazmovou televizi 
Díky nejnovějším technologiím se maximální úroveň jasu plazmových televizorů 
Samsung zvýšila až o 250 %, dokonalý obraz za jakýchkoli světelných podmínek 
se stává skutečností. Plazmové televizory Samsung také dokážou věrně reprodu-
kovat extrémně tmavé odstíny. Obraz je tak čtyřikrát kvalitnější než při použití 
standardní plazmové technologie.

Kvalita plazmového obrazu
Dokonalé odstíny černé a mimořádný jas
Plazmové televizory Samsung jsou navrženy pro nejvyšší kvalitu obrazu a využívají 
k tomu nejmodernější technologie. Jednou z nich je technologie Samsung Super 
Contrast Panel, která zvýší jas obrazu až o 250 % – za jakýchkoli světelných pod-
mínek. Černá je bohatší a hlubší. Objekty se na obrazovce pohybují hladce a plynu-
le, i když létají přes celou obrazovku. 

Real Black Pro
Černá zůstane černá i za nepříznivých 
světelných podmínek
Reprodukce černé barvy je jedním z nejsložitějších 
úkolů, především ve světlém prostředí. Technologie 
Real Black Pro tento problém řeší kombinací vylepšené-
ho algoritmu a technologie vrstev. Výsledkem je věrné 
podání černé barvy v bohatých a hlubokých odstínech.

Black Optimizer
Hluboké odstíny černé v jakémkoli osvětlení 
Funkce Black Optimizer nových plazmových televizo-
rů Samsung funguje stejně jako lidské oko – automa-
ticky reguluje jas a kontrast obrazovky na základě 
aktuálních světelných podmínek. Přesný snímač osvět-
lení zajišťuje věrné podání téměř jakéhokoli obrazu za 
všech podmínek.

32 33
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* 1080p vertikálně: 60" model má vertikální rozlišení 1080 řádků.

Kvalitní plazmový televizor
pro každého

Plazmové televizory Samsung řady 4 a 5 nabízí vedle základních funkcí především velice 
kvalitní obraz. Díky nejnovější plazmové technologii je podání černých tónů hlubší a bohatší 
za jakýchkoli světelných podmínek. Obraz je tak vždy živý a čistý a každá scéna je téměř 
dokonalým odrazem skutečnosti.

* Dostupné funkce se mohou lišit podle oblasti a modelu televizoru.

•	 Super	Contrast	Panel	

•	 Real	Black	Pro	

•	 Motion	Judder	Canceller

•	 Black	Optimizer

•	 Smart	Evolution

•	 Smart	Hub

•	 Quad	Core

•	 Magnum	Design

•	 Full	HD	3D

•	 Clear	Image	Panel

•	 600Hz	Subfield

•	 Integrovaná	Wi-Fi

•	 Integrovaná	kamera

•	 AllShare

•	 HDMI

Černé odstíny při dokonalém jasu

Plazmové televizory Samsung řady 8 znamenají radikální změnu ve způsobu 
podání černé barvy a vytváření hlubších barevných tónů. Díky nejmoderněj-
ším technologiím jako Super Contrast Panel si můžete vychutnat nejzářivější 
úrovně jasu i černou barvu, která je hlubší a bohatší než v podání jakéhokoli 
jiného televizoru na trhu. Technologie Black Optimizer automaticky upravuje 
jas obrazovky, aby černá byla opravdu černá za jakýchkoli světelných podmí-
nek. Technologie Motion Judder Canceller zajišťuje, že i ten nejrychlejší pohyb 
na obrazovce bude hladký a plynulý od začátku až do konce.

Plazmový televizor 
F8500

* Dostupné funkce se mohou lišit podle oblasti a modelu televizoru.

Plazmový televizor F5500

Plazmový televizor F4500

Plazmový televizor F5000

•	 3D	Smart	PLASMA	TV

•	 Full	HD	1080

•	 600Hz	Subfield	motion

•	 AllShare

•	 DVB-T/C

•	 Dotykový	ovladač

•	 2x	3D	brýle

•	 2D	PLASMA	TV

•	 Full	HD	1080

•	 600Hz	Subfield	motion

•	 DVB-T/C

•	 Tlačítkový	ovladač

•	 2D	PLASMA	TV

•	 HD

•	 600Hz	Subfield	motion

•	 DVB-T/C

•	 Tlačítkový	ovladač

•	 Super Contrast Panel



36 37

LED TV serie 8

HW-F750

HW-F550

HW-F450

HW-F 355

LED TV serie 7

LED TV serie 5

LED TV serie 6 (6800~6400)

LED TV serie 6 (6300~6100)

Doporučené kombinace TV + SoundBarspojení toho nejlepšího
pro dokonalé zážitky 
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LED TV serie 8HT-F9750W

BD-F7500 BD-F6500 BD-F5500

HT-F6550W

HT-F5550

LED TV serie 7

LED TV serie 5LED TV serie 6

Doporučené kombinace TV + domácí kino



elegantní způsob
přenosu zvuku

SoundBar
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Bohatý zvuk Neomezené možnosti

SoundShare
Snadné bezdrátové propojení SoundBaru  
s vaší TV pro dvojnásobnou zábavu 
Připojení SoundBaru k vaší TV je nyní jednodušší než 
kdy dříve. Díky Bluetooth propojení získáte lepší zvuk  
a především již nikdy nebudete potřebovat propojovací 
kabely. To vám umožní zachovat štíhlý a elegantní de-
sign obou systémů a udržet tak stylově čistý vzhled 
svého pokoje.

Vestavěný elektronkový 
zesilovač
Hřejivý a bohatý zvuk v Hi-Fi kvalitě
Systém domácí zábavy s vestavěným elektronkovým 
zesilovačem dokáže obohatit váš zážitek ze sledování 
filmů a poslechu hudby. Elektronka produkuje hřejivý 
zvuk s hlubokými basy a čistými výškami a zároveň sni-
žuje okolní šum. Její brilantně vyvážené zvukové pro-
středí vás nadchne svou bohatostí a přinese kouzlo 
filmů přímo do vašeho domova.

Bezdrátový subwoofer
Umístěte subwoofer kdekoli se vám  
bude líbit
Díky aktivnímu subwooferu a možnosti bezdrátového 
přenosu zvuku z hlavní jednotky SoundBaru lze 
Subwoofer umístit téměř kamkoli v místnosti. A vzhle-
dem k tomu, že vše funguje bezdrátově, vás již nebudou 
omezovat žádné otravné propojovací kabely.

ISP (Intelligent Speaker Position)
Automatické nastavení zvuku podle polohy v rámci místnosti
Maximalizujte svůj prostor v místnosti instalací SoundBaru na stěnu, nebo jej 
umístěte před televizor jako ozdobu. Zkrátka kamkoli chcete. Vestavěný 6polo-
hový gyroskopický senzor automaticky detekuje pozici v rámci místnosti a kalib-
ruje zvuk pro maximální výkon a optimální kvalitu zvuku. Tento inteligentní 
zvukový systém vám zaručí nejvyšší kvalitu zvuku v jakékoliv poloze, díky čemuž 
bude volba jeho umístění odpovídat jen a jen vašim představám. 

Smart On
Jedno dálkové ovládání pro TV a SoundBar
Funkce Smart On umožňuje ovládání SoundBaru pouze pomocí jednoho televiz-
ního dálkového ovladače. Bezdrátový reproduktor se automaticky zapíná i vypíná 
a vy jen regulujete jeho hlasitost. Díky této funkci si užijete sledování vaší televize 
bez nutnosti používání několika ovladačů.

Technologie: SoundBar HW-F750
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•	 Ocenění	CES	v	kategorii	Design

•	 310	W/2.1	systém

•	 Vestavěná	elektronka

•	 Bezdrátový	subwoofer

•	 SoundShare

•	 ISP	–	Automatické	nastavení	zvuku

•	 Bluetooth

•	 USB	

HW-F750
•	 Štíhlý	a	elegantní	design

•	 310	W/2.1	systém

•	 Bezdrátový	subwoofer

•	 SoundShare

•	 Bluetooth

•	 USB

•	 Štíhlý	a	elegantní	design

•	 310	W/2.1	systém

•	 Bezdrátový	subwoofer

•	 SoundShare

•	 Bluetooth

•	 USB

HW-F550 HW-F551
•	 280	W/2.1	systém

•	 Bezdrátový	subwoofer

•	 SoundShare

•	 Bluetooth

•	 USB

•	 400	W/2.1	systém

•	 Bezdrátový	subwoofer

•	 SoundShare

•	 AllShare	Play

•	 Smart	Hub

•	 Podpora	3D

•	 Integrovaná	Wi-Fi

•	 Bluetooth

•	 USB

•	 Přehrává	disky	BD/DVD/CD

HW-F450 HT-E8200

SoundBar
Neuvěřitelně štíhlý a elegantní design systému Samsung SoundBar byl navržen jako ideální doplněk estetického vzhledu televizorů Samsung.
Systém SoundBar lze díky jeho úzkému profilu položit naplocho nebo upevnit na stěnu a v obou případech tak šetřit drahocenné místo. 
Jednoduchý bezdrátový design umožňuje snadnou montáž i nastavení a dodává systému čistý a elegantní styl.

Vestavěná elektronka
Hřejivý a bohatý zvuk Hi-Fi
Vestavěný elektronkový zesilovač posiluje harmonickou složku zvuku 
a dodává tak hřejivý a bohatý zvuk.

SoundShare
Užívejte si pohodu bezdrátového zvuku
SoundShare lze snadno bezdrátově synchronizovat s vaším televizorem 
pomocí rozhraní Bluetooth. Tímto způsobem umocníte štíhlý a elegantní 
design celého zařízení a zároveň si budete moci vychutnat kvalitní zvuk 
a zábavu. 

Nový systém SoundBar pro bezdrátový přenos působivého zvuku

•	 120	W

•	 2.1	zvuk

•	 Subwoofer

•	 SoundShare

•	 Bluetooth

•	 USB

HW-F355

* Funkce SoundShare je dostupná pouze u zvolených exkluzivních modelů 3D televizorů Samsung pro rok 2012/2013. Další informace 
získáte na stránkách www.samsung.com.



POSLOUCHEJTE HUDBU TAK,
jak to její tvůrci zamýšleli

Domácí kinaDomácí kina



Technologie: domácí kino HT-F9750W
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Skvělý poslechový zážitek Prémiový design Moderní technologie

TV Sound
Zlepšete zvuk svého televizoru pouhým 
stisknutím tlačítka. 
Nenechte si zkazit svůj filmový večer jen kvůli špatnému 
zvuku televizoru. Funkce TV Sound On v Samsung Blu-
ray domácím kině vám umožní poslouchat kvalitní pro-
storový zvuk i při přehrávání pořadů z vašeho televizoru. 
Stačí jen zmáčknout TV Sound tlačítko na dálkovém 
ovladači. Tím se okamžitě aktivuje 1330wattový zvuk 
systému a dojde k odpojení vnitřního televizního repro-
duktoru. Váš filmový večer je nyní ještě lepší.

Křišťálově čistý zvuk
Světově první gallium nitridový výkonový 
zesilovač a vestavěný elektronkový řídicí 
zesilovač
Nejnovější technologie GaN dodá vašemu Samsung 
Blu-ray domácímu kinu jasný a čistý zvuk. Vestavěný 
elektronkový řídicí zesilovač produkuje bohatý dyna-
mický zvuk a zároveň snižuje okolní šum. Díky kombina-
ci těchto špičkových technologií můžete zapomenout 
na šum – od teď uslyšíte jen jasný a křišťálově čistý zvuk.

Prémiový kovový design
Přineste luxus do své domácnosti
Samsung Blu-ray domácí kino přichází s perfektním ko-
vovým designem a povrchovou úpravou, která dokonale 
sedí k vaší Samsung TV. Stylové kovové reproduktory 
tak z vašeho domácího systému udělají ideální luxusní 
designový doplněk vaší domácnosti. 

7.1 kanálová reprodukce zvuku a DTS Neo: 
Fusion
Zážitek jako z kina díky multidimenzionálnímu zvuku s kodekem 
DTS Neo: Fusion
Systém Samsung HT-F9750W nabízí multidimenzionální zvuk otočného repro-
duktoru, nyní navíc ve spojení s novým DTS® Neo: Fusion kodekem. Tento kodek, 
jenž byl vyvinut exkluzivně pro Samsung, ještě více zesiluje vertikální zvuk a přiná-
ší nebývalou kvalitu zvuku pro zážitky srovnatelné s těmi z kina.

Polypropylenové membrány reproduktorů 
s keramickou povrchovou úpravou
Ještě lepší kvalita zvuku díky kombinaci moderních materiálů 
Keramická polypropylenová membrána (CPID – Ceramic Polypropylene 
Injection Diaphragms) zajišťuje maximální kvalitu zvuku Samsung reprodukto-
rů. Nízké vibrace duálního subwooferu vylepšují nízkofrekvenční zvukovou 
složku. Díky těmto technologiím nabízí Samsung Blu-ray domácí kina skutečně 
brilantní zvukovou kvalitu.

Řídicí zesilovač

Vestavěné elektronky Gallium Nitridový tranzistor

Pouze zvuk TV

Zvuk domácího kina

Výkonový zesilovač

CPDI
jednotka

Polypropylen + Ceramic

Čistý a detailní zvuk
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•	 1330	W/7.1	systém/4	sloupy

•	 Vestavěná	elektronka

•	 GaN	zesilovač

•	 DTS	Neo:	Fusion

•	 CPID	reproduktory

•	 Smart	Hub

•	 Integrovaná	Wi-Fi	(WiFi	Direct)

•	 Bluetooth

•	 Bezdrátové	zadní	reproduktory

•	 2	HDMI	vstupy

•	 Sdílení	obrazovky	pomocí	AllShare

•	 Dual	Core

•	 Webový	prohlížeč

•	 Automatická	kalibrace	zvuku

•	 3D	Blu-ray	přehrávání

•	 TV	sound	On

HT-F9750W
•	 1000	W/5.1	systém

•	 DTS	Neo:	Fusion

•	 Smart	Hub

•	 Dual	Core

•	 Bluetooth

•	 1	HDMI	vstup

•	 Webový	prohlížeč

•	 AllShare

•	 3D	Blu-ray	přehrávání

•	 TV	sound	On

•	 HT-F5550	-	přední	a	zadní	sloupové	repro	(5.1)

•	 HT-F5530	-	přední	sloupové	a	zadní	satelitní	repro	(5.1)

•	 HT-F5500	-	přední	a	zadní	satelitní	repro	(5.1)

•	 1000	W/5.1	systém

•	 Přední	a	zadní	sloupové	reproduktory

•	 Zadní	bezdrátové	reproduktory

•	 Elektronkový	řídIcí	zesilovač

•	 Smart	Hub

•	 Webový	prohlížeč

•	 Integrované	Wi-Fi

•	 AllShare

•	 Bluetooth

•	 HDMI	vstup	(2)

•	 Audio	vstup

•	 3D	Blu-ray	přehrávání

•	 TV	sound	On

•	 HT-F6550	-	přední	a	zadní	sloupové	repro	(5.1)

•	 HT-F6530	-	přední	sloupové	a	zadní	satelitní	repro	(5.1)

HT-F5550/F5530/F5500HT-F6550/F6530
•	 500	W/5.1	systém

•	 TV	Sound	On	

	 (přesměrování	zvuku	z	televizoru)

•	 ConnectShare	Movie

•	 DLNA

•	 HDMI	ARC

•	 Přehrávání	Blu-ray/DVD/CD

•	 3D	Blu-ray	přehrávání

•	 HT-F4550	-	přední	a	zadní	sloupové	repro	(5.1)

•	 HT-F4500	-	přední	a	zadní	satelitní	repro	(5.1)

•	 HT-4200	přední	satelitní	reporo	(2.1,	250W)

Domácí kino
S domácím kinem Samsung si můžete vychutnat zvuk profesionálního zvukového systému v pohodlí svého domova. Integrované elektronky 
spolu s prvním GaN zesilovačem na světě nabízejí hřejivý a bohatý zvukový zážitek. Funkce Samsung AllShare navíc umožňuje snadné bezdrá-
tové připojení a sdílení vašeho digitálního obsahu. 

Nové domácí kino s integrovaným elektronkovým zesilovačem
a profesionálním zvukem

HT-F4550/F4500/F4200



NEOBYČEJNÝ PŘEHRÁVAČ
S NEOMEZENÝMI MOŽNOSTMI

Blu-ray přehrávače



Technologie: Blu-ray přehrávač BD-F7500
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Vysoký výkon Prémiový design Konektivita Obraz nejvyšší kvality

Dvoujádrový procesor
Užijte si rychlejší a kvalitnější zábavu! 
Přehrávač Samsung BD-F7500 obsahuje dvoujádrový 
procesor (2x900 MHz), který výrazným způsobem zvy-
šuje výpočetní kapacitu pro zpracování obrazu. To 
umožňuje například zvýšit ostrost obrazu a celkovou 
vizuální kvalitu internetových videí, díky čemuž si může-
te vychutnat nejvyšší možnou kvalitu obrazu a zároveň 
bleskurychlé surfování po internetu v jeden okamžik.

Převzorkování na UHD (4K) rozlišení
Obraz jako živý - převede zdrojový SD a HD obraz do rozlišení 
UHD  - 4x vyšší rozlišení!
Samsung Premium Blu-ray Player pozvedne radost ze sledování vašich oblíbených 
filmů na novou úroveň přeměnou obyčejného SD a HD signálu na aktuálně nej-
kvalitnější rozlišení Ultra High Definition (UHD), které přinášejí nové televizory.

Samsung 4K Scaler Procesor vytváří dokonale živý obraz s extrémně vysokým roz-
lišením Ultra High Definition, které má více než čtyřnásobné množství bodů oproti 
rozlišení Full HD. (Ultra HD má 8 631 360 px, zatímco Full HD nabízí 2 073 600 px).

AllShare
Snadné sdílení obsahu mezi všechna vaše připojená zařízení 
Díky funkci Samsung AllShare můžete snadno a rychle sdílet obsah s řadou 
okolních zařízení. Funkce AllShare umožňuje také sdílet na velké obrazovce va-
šeho televizoru videa, fotografie a hudbu z vašeho smartphonu, notebooku či 
fotoaparátu.

Funkce sdílené obrazovky dokáže zobrazit obrazovku vašeho mobilního telefonu 
na Samsung televizoru v HDTV kvalitě. Na vaší TV můžete takto pohodně zobrazit 
fotografie, přehrávat videa a dokonce i hrát interaktivní hry.

Vestavěné Wi-Fi LAN 
rozhraní
Užijte si bezdrátový přístup ke svému 
digitálnímu obsahu
Funkce Wi-Fi Direct vám dává možnost okamžitého 
bezdrátového připojení k řadě okolních zařízení bez 
nutnosti používat jakékoli kabely. Díky tomu si můžete 
snadno a rychle vychutnat obsah na svém televizoru. 
Zároveň můžete snadno a rychle sdílet a vychutnat si 
obsah na svém televizoru. Především již nikdy nebudete 
potřebovat propojovací kabely. To vám umožní zacho-
vat štíhlý a elegantní design obou systémů a udržet tak 
stylově čistý vzhled svého pokoje.

Sdílení obsahu

Bezdrátové zrcadlení 
obrazovky

Prémiový kovový design
Přineste luxus do své domácnosti
Přehrávač Samsung BD-F7500 představuje estetické 
dílo v černé a stříbrné. Jeho vizuální stránka je moderní  
a klasická zároveň – jedná se o minimalistický kontrast 
černé povrchové úpravy a vysokého lesku s hliníkovou 
úpravou. Díky těmto kvalitám bude přehrávač skvěle la-
dit k vašemu televizoru a vytvoří elegantní doplněk vaší 
domácnosti.

Cloud
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Blu-ray přehrávač
Samsung Smart Blu-ray přehrávač je více než pouhý přístroj - je to brána do světa zábavy ve vysokém rozlišení. Moderní funkce UHD Upscale 
vytváří obraz s rozlišením, které je rovno čtyřnásobku Full HD. Když si k tomu přidáte ještě přístup na internet, jsou vaše možnosti neomezené.

•	 3D/Smart	Hub

•	 UHD	Upscale

•	 Dual	Core

•	 Integrovaná	Wi-Fi	(Wi-Fi	Direct)

•	 AllShare

•	 2	HDMI	výstupy

•	 ConnectShare	Movie

•	 Multi	Codec

BD-F7500
•	 Duální	tuner/Duální	záznam

•	 Integrovaný	HD	tuner

•	 500GB	pevný	disk

•	 Cl+

•	 3D/Smart	Hub

•	 Integrovaná	Wi-Fi

•	 AllShare

BD-F8500
•	 Duální	tuner/Duální	záznam

•	 Integrovaný	HD	tuner

•	 1TB	pevný	disk

•	 Cl+

•	 3D/Smart	Hub

•	 Integrovaná	Wi-Fi

•	 AllShare

BD-F8900
•	 3D/Smart	Hub	2012

•	 Webový	prohlížeč

•	 AllShare

•	 Integrované	Wi-Fi

•	 1x	USB

•	 1x	HDMI

BD-F6500
•	 Přehrávání	ve	3D

•	 6	nativních	aplikací

•	 AllShare

•	 Ethernetové	rozhraní	LAN

•	 1x	USB

•	 1x	HDMI

BD-F5500

Nový Blu-ray přehrávač s neomezenou zábavou

•	 2D

•	 Streamovací	služba

•	 ConnectShare	Movie

•	 Multi	Codec

•	 DLNA

•	 Energy	Star

BD-F5100



přehrávejte hudbu 
svobodně a bez omezení

Bezdrátové audiostanice



Hudba v pohybu

•	 20	W/2.0	kanálový	zvuk

•	 Bluetooth

•	 TV	SoundShare

•	 NFC	

•	 Výdrž	baterie	8	hodin

•	 Nabíjení	smartphonů

•	 Ochranný	obal

DA-F61

Technologie: bezdrátová přenosná audiostanice DA-F61
Skvělý zvuk Neomezené možnosti

NFC technologie
Řešení konektivity bezkontaktně
Usnadněte si život a užijte si více času posloucháním 
vaší hudby, aniž byste se museli fyzicky připojit k repro-
duktoru. Jednoduše, pomocí technologie NFC (Near 
Field Communication), propojíte mobilní telefon s bez-
drátovou audiostanicí. Stačí se přiblížit k audiostanici  
a jedním pohybem NFC automaticky propojí oba přístro-
je. NFC přístroje spáruje a Bluetooth zabezpečí zvukový 
přenos. Objevte snadnější řešení pro život.

Silný zvuk
Zažijte mohutný zvuk kdekoliv 
Objevte nově nalezenou čistotu a hloubku ve vaší oblí-
bené hudbě. Každý neodymový reproduktor je speciálně 
vytvořen tak, aby byl velmi kompaktní, ale zároveň po-
skytoval přesný a detailní zvuk. V útlém těle audiostanice 
je integrovaný pasivní basový radiator, který vás ohromí 
svým důrazem a překvapí svou objemností. Navždy 
změníte způsob vnímání hudby z přenosných mobilních 
zařízení, jakými jsou chytrý telefon nebo tablet.

SoundShare
Jednoduchá konektivita 
a kvalitní zvuk kdekoli
Poslechněte si všechny vaše televizní pořady a filmy  
v lepší kvalitě, aniž byste museli zvyšovat hlasitost tele-
vizoru. SoundShare snadno synchronizuje reproduktor 
s vaším televizorem Samsung přes autopárovací funkci 
a Bluetooth. Užijte si kvalitní zvuk a zábavu. Nyní si mů-
žete vychutnat vynikající kvalitu zvuku všech vašich ob-
líbených televizních pořadů a filmů, prostřednictvím 
jedné výkonné a snadno použitelné audiostanice.

Přenosný bezdrátový reproduktor
Přenosný bezdrátový reproduktor Samsung je vybaven funkcí Near Field Communication (NFC) a lze jej okamžitě bezdrátově propojit se smart-
phony Samsung. Je-li přenosný bezdrátový reproduktor v dosahu, automaticky se zapne a během několika vteřin začne přenášet multimediální 
obsah, například vaše hudební soubory. 

Nový přenosný bezdrátový reproduktor, který lze
zapnout bezkontaktně
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•	 100	W/2.1	kanálový	systém

•	 Bluetooth	3.0

•	 Integrované	elektronky

•	 Duální	dokovací	systém	pro	Samsung	a	Apple	

•	 AirPlay	+	AllShare

•	 Vestavěný	subwoofer

•	 Pro	tablet	a	mobilní	telefon

•	 40	W/2.1	kanálový	systém

•	 Bluetooth	3.0

•	 Duální	dokovací	systém	pro	Samsung	a	Apple	

•	 Skleněné	vlákno	+	fázový	konektor

•	 Vestavěný	subwoofer

•	 Pro	tablet	a	mobilní	telefon

•	 10	W/2.0	kanálový	systém

•	 Bluetooth	3.0

•	 Duální	dokovací	systém	pro	Samsung	a	Apple	

•	 Fázový	konektor

•	 Vestavěný	subwoofer

•	 Skryté	dokování	pro	mobilní	telefon

DA-E750 DA-E651 DA-E550

* Nemusí být kompatibilní se všemi smartphony Samsung.

Technologie: audiostanice DA-E750
Křišťálově čistý zvuk Konektivita

Duální dokovací systém
 Kompatibilní s nejnovějšími telefony iPhone 
a Samsung Galaxy
Dokovací stanici můžete propojit s přehrávači a telefony 
Samsung Galaxy a Galaxy Note, ale také s iPodem, iPho-
nem nebo iPadem od společnosti Apple. Získáváte tedy 
jedinečnou možnost připojit více zařízení a platforem.

Vestavěný elektronkový 
zesilovač
Hřejivý a bohatý zvuk v Hi-Fi kvalitě 
Vestavěný elektronkový zesilovač zdokonaluje hudební 
zážitek bez ohledu na hudební žánr. Produkuje plný  
a bohatý zvuk s hlubokými basy a křišťálově čistými 
výškami a zároveň snižuje okolní šum.

AllShare + AirPlay
Rychlý bezdrátový přenos hudby z vašich 
mobilních zařízení
Díky funkcím AllShare a AirPlay získáváte možnost pře-
hrávat hudbu na své dokovací stanici bezdrátově, a to 
jak z mobilních produktů společnosti Apple, tak z pro-
duktů Galaxy od společnosti Samsung. Nyní si můžete 
vychutnat svoji oblíbenou hudbu ve skvělé kvalitě bez 
nutnosti být u audio zařízení a hledat propojovací kabely 
– přehrávejte snadno, rychle a bez drátů!



PŘÍSLUŠENSTVÍ 
PRO Ty NEjNEjNE LEPŠÍ zážiLEPŠÍ zážiLEPŠÍ Tky

Příslušenství
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Příslušenství
Evolution Kit

•	 Smart	Interaction

•	 Aktualizace	na	nejnovější	verzi	Smart	Hub

•	 Vyšší	rychlost	s	procesorem	Quad	Core

SEK-1000
•	 Pro	pohodlné	ovládání	Smart	TV

•	 Touchpad	pro	snadné	ovládání	bez	myši

•	 Klávesa	pro	rychlý	přístup	k	funkcím	vašeho	televizoru

•	 Bluetooth	2.1

VG-KBD 2000

Bezdrátová klávesnice

* Logo „Full HD 3D Glasses” označuje kompatibilitu mezi obrazovkami a 3D brýlemi, které splňují specifikace formátu  
„Full HD 3D Glasses“. Neoznačuje kvalitu obrazu obrazovek.

TV kamera 3D brýle 

•	 Možnost	dobíjení

•	 Pohodlná	konstrukce

•	 Automatické	zapnutí/vypnutí

•	 Dobíjení	30	minut	

	 provozní	doba	40	hodin

SSG-3570CR
•	 Používá	baterie

•	 Stylový	design

•	 Provozní	doba	150	hodin	na	1	baterii

SSG-5100GB
•	 Pro	videohovory	prostřednictvím	aplikace		

	 Skype	v	HD	rozlišení	(720p)

•	 Kryt	objektivu

•	 Dvojitý	kloub	pro	snadnou	instalaci

•	 Plug	&	Play

VG-STC3000

* Příslušenství se prodává samostatně.
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Nástěnné držáky na TV

•	 Snadné	a	rychlé	zavěšení	na	stěnu

•	 Tenký	profil	(vzdálenost	od	stěny	méně	než	2	cm)	pro	tenký	televizor

•	 Bezpečná	montáž	až	do	hmotnosti	200	kg

WMN2000 - Ultratenká sada pro montáž na stěnu
•	 Široká	kompatibilita	s	plochými	televizory	Samsung	z	let	2010-13

•	 Televizor	zavěšený	na	stěně	lze	snadno	vyrovnat

•	 Funkce	sklopení	pro	snadný	přístup	ke	kabelům	a	konektorům

•	 Bezpečná	montáž	až	do	hmotnosti	200	kg

WMN250M - Mini sada pro montáž na stěnu
•	 Umožňuje	připojit	Smart	TV	k	internetu

•	 Bezdrátové	spojení	s	kompatibilními	zařízeními

•	 Podporuje	funkci	AllShare	Play	

	 a	standardy	802.11	a/b/g/n

•	 Balení	obsahuje	prodlužovací	kabel

WIS12ABGNX

Wi-Fi adaptér

* Příslušenství se prodává samostatně.

Příslušenství
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Technické specifikace plazmových televizorů

F6100 F5500 F5000 F5400/5300 F4510/4500 F4000

60, 55, 50, 
46, 40, 32

50, 46, 42, 
39, 32

50, 46, 42, 
39, 32, 22

22/
46, 42, 39, 32 32 32, 28, 19

     

     

     

 Dual Core  Dual Core  

     

     

     

     

     

     

     

     

4 3 2 2 2 2

F8500 F5500 F5000 F4500

Úhlopříčka v palcích 64 60, 51 64, 60, 51 51, 43

Smart Hub    

Smart Interaction  Pouze ovládání 
hlasem  

Smart Evolution    

Procesor Quad Core Dual Core  

Super Contrast Panel    

Real Black Pro    

Motion Judder Canceller    

Clear Image Panel    

600Hz Subfield Motion    

Full HD 3D  
(60" : 1080p vertikálně)  

Full HD 1080p  
(60" : 1080p vertikálně)


(60" : 1080p vertikálně)

HD

ConnectShare Movie    

Integrovaná Wi-Fi    

Integrovaná kamera    

HDMI 4 3 3 2

* Dostupné funkce se mohou lišit podle oblasti a modelu televizoru.

* 1080p vertikálně: 60" model má vertikální rozlišení 1080 řádků.

Technické specifikace LED televizorů

F8000 F7000 F6800 F6770/6750
F6740

 F6670/6650
F6640

F6500/6510 F6400 F6300 F6200

Úhlopříčka v palcích 75, 65, 55, 
46, 40

60, 55, 46, 
40 55, 46, 40 55, 46, 40 55, 46, 40

55, 50, 46, 
40

75, 65, 55, 50, 
46, 40, 32 60 50, 46, 40, 

32

Smart Hub         

Smart Interaction   Pouze ovládání 
hlasem

Pouze ovládání 
hlasem

Pouze ovládání 
hlasem

Pouze ovládání 
hlasem

Pouze ovládání 
hlasem  

Smart Evolution         

Procesor Quad Core Quad Core Dual Core Dual Core Dual Core Dual Core Dual Core Dual Core Dual Core

Duální tuner         

Inteligentní zobrazení         

Micro Domming Ultimate        

Clear Motion Rate

Full HD 3D         

Full HD 1080p         

Connect Share Movie         

Integrovaná Wi-Fi         

Integrovaná kamera         

HDMI 4 4 4 4 4 4 4 4 4

* Dostupné funkce se mohou lišit podle oblasti a modelu televizoru.



Domácí kino

HT-F9750W HT-F6550W
HT-F6530

HT-F5550
HT-F5530
HT-F5500

HT-F4550
HT-F4500 HT-F4200

Počet kanálů 7.1 5.1 5.1 5.1 2.1

Výkon 1330 W 1000 W 1000 W 500 W 250 W

HDMI vstupy / výstupy 2  /  2  /  1  /  0  /  0  / 

Vestavěná elektronka     

GaN zesilovač     

DTS Neo: Fusion     

CPID reproduktor     

Smart Hub     
Integrovaná Wi-Fi 
(Wi-Fi Direct)     

Bluetooth     
Bezdrátové zadní 
reproduktory     
Sdílení obrazovky 
pomocí AllShare     

AllShare     

Dual Core     

Webový prohlížeč     
Automatická kalibrace 
zvuku     

TV Sound On     

ConnectShare Movie     

DLNA     

HDMI ARC     
Přehrávání Blu-ray 
/DVD/CD     

SoundBar

HW-F750 
HW-F751

HW-F550 
HW-F551 HW-F450 HW-F355 HT-E8200

Reproduktor 2 pásma
3 repro

2 pásma
3 repro

1 pásmo
1 repro

1 pásmo
1 repro

2 pásma
3 repro

Výkon 310 W 310 W 280 W 120 W 400 W

Počet kanálů 2.1 2.1 2.1 2.1 2.1

Výkon subwooferu 150 W 150 W 120 W 60 W 134 W

Subwoofer Bezdrátový 
aktivní

Bezdrátový 
aktivní

Bezdrátový 
aktivní Drátový Bezdrátový 

aktivní

HDMI vstupy / výstupy 1/1 1/1 1/1 0/0 2/1

Režimy (DSP) 6 6 6 6 6

Vestavěná elektronka     

SoundShare     

AirTrack     

ASC     

Montážní senzor     

Auto Power Link    

Crystal Amplifier Pro     

SoundBar/HES
BD HDD/Blu-ray přehrávače

BD-F8900 BD-F8500 BD-F7500 BD-F6500 BD-F5500 BD-F5100

Duální tuner/ 
Duální záznam      

Integrovaný HD tuner      

Pevný disk 1 TB 500 GB    

CI+      

3D/Smart Hub     3D 

Integrovaná Wi-Fi      

AllShare      

Dual Core      

Webový prohlížeč      

UHD Upscale      

HDMI výstupy 1 1 2 1 1 1

ConnectShare Movie      

Multi Codec      

Streamovací služba      

DLNA      

Energy Star      

Bezdrátový reproduktor –  
přenosný

DA-F61

NFC 

SoundShare 

Nastavitelné basy 

BT 3.0 & aptXii 

Nabíjení telefonů 

Dokovací stanice
DA-E750 DA-E651 DA-E550

Počet kanálů 2.1 2.1 1

Výkon 100 W 40 W 10 W

Výkon subwooferu 60 W 20 W 

Skryté dokování   
Podpora iPod/iPhone/ 
iPad/Galaxy S4/Note II   

Power Bass   

Vestavěná elektronka   

Duální dokování   

AllShare   

AirPlay   
Reproduktory se  
skleněným vláknem   

Bluetooth 3.0   

Blu-ray přehrávač/Bezdrátový reproduktor
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Kompatibilita příslušenství pro rok 2013 Energetické informace
Typ Model

Audio/Video 2013 Audio/Video 2012

Evolution Kit SEK-1000 není LED ES7000 a vyšší (kromě řady ES7100), E8000

Bezdrátová klávesnice VG-KBD2000
LED F6400 a vyšší 
PDP F5500 a vyšší 

LED ES6100 a vyšší 
PDP E550 a vyšší

3D brýle
SSG-5100GB

2011-2013 všechny 3D televizory Samsung
SSG-3570CR

TV kamera  VG-STC3000
LED F4500, F5300, F5400, F5500, F5700, F6200~F6800,

PDP F5500
LED EH4500, EH5300,EH5450, ES5500, ES5700~ES6900

(32" a větší) PDP E550, E6500, E7000

Wi-Fi adaptér WIS12ABGNX
LED F5300
PDP F4900 

AV HT F5200, F5500, řada FS5200

EH5300, ES5500, ES5700, EH6030, EH6070
PDP E490, BDP E5500, HTS E4200, E4500

Ultratenká sada  
pro montáž na stěnu

WMN2000A
LED F7000, F7500 (40")

      F8000 (40",46"), F8500 (46")
LED ES6500 a vyšší (40")

WMN2000B
LED F7000, F7500 (46"~60")

      F8000 (50"~60"), F8500 (55")
PDP F8500 (51")

LED ES6500 a vyšší (46"~60")
PDP E7000 a vyšší (51")

WMN2000C PDP F8500 (60", 64")  PDP E7000 a vyšší (60", 64")

Mini sada pro montáž na stěnu WMN250M Všechny ploché televizory Samsung (32" - 65")

LED TV Series 4 Series 5 Series 6100

Název modelu UE19F40** UE28F40** UE32F40**
UE32F451*
UE32F45**

UE32F50*
UE32F53**
UE32F55**

UE39F50**
UE39F55**

UE42F50**
UE42F53**
UE42F55**

UE46F50**
UE46F55**

UE46F53**
UE50F50**
UE50F55*

UE32F61** UE40F61** UE46F61** UE50F61** UE55F61** UE60F61**

Třída energetické účinnosti A+ A+ A+ A+ A A A A+ A + A+ B A A+ A+ A+ A+

Velikost obrazovky
Centimetry 48 71 80 80 80 98 106 116 116 125 80 101 116 127 138 152

Palce 19 28 32 32 32 39 42 46 46 50 32 40 46 50 55 60

Spotřeba energie v režimu Zapnuto (W) 18,0 25,0 30,0 30,0 40,0 54,0 58,0 59,0 62,0 64,0 49,0 61,0 62,0 70,0 74,0 89,0 

Roční spotřeba energie (kWh)
- při provozu 4 hodiny denně a 365 dní v roce 26 37 44 44 58 79 85 86 91 93 72 89 91 102 108 130

Spotřeba energie 
v pohotovostním režimu (W) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 

Spotřeba energie po vypnutí (W) N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

Rozlišení obrazovky 1366x768 1366x768 1366x768 1366x768 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080

Series 6200 Series 6400 Series 6500-6800 Series 7

UE32F62** UE40F62** UE46F62** UE50F62** UE32F64** UE40F64** UE46F64** UE50F64** UE55F64** UE65F64** U75F64**

UE40F65**
UE40F66**
UE40F67**
UE40F68**

UE46F65**
UE46F66**
UE46F67**
UE46F68**

UE55F65**
UE55F66**
UE55F67**
UE55F68**

UE40F70** UE46F70** UE55F70** UE60F70**

B A A + A+ B A A+ A+ A+ A+ A+ A A+ A+ B A A+ A+

80 101 116 138 80 101 116 127 138 165 190 101 116 138 101 116 138 152

32 40 46 127 32 40 46 50 55 65 75 40 46 55 40 46 55 60

32,0 55,0 56,0 70,0 52,0 62,0 62,0 89,0 75,0 110,0 151,0 61,0 62,0 82,0 66,0 71,0 76,0 95,0 

61 80 82 102 76 91 91 130 110 161 220 89 91 120 96 104 111 139

0,30 0,30 0,30 0,30 0,30 0,10 0,10 0,10 0,10 0,30 0,10 0,10 0,10 0,10 0,10/0,30* 0,10/0,30* 0,10/0,30* 0,10/0,30* 

N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A N/A

1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080

Series 8

UE40F80** UE46F80** UE55F80** UE65F80** UE75F80**

B A A+ A+ A+

101 116 138 165 190

40 46 55 65 75

66,0 71,0 76,0 98,0 141,0 

96 104 111 143 210

0,10/0,30* 0,10/0,30* 0,10/0,30* 0,10/0,30* 0,10/0,30* 

N/A N/A N/A N/A N/A

1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080

PLASMA TV

Název modelu PS43F45**
PS51F45**
PS51F50**
PS51F55**

PS60F50**
PS60F55**

PS64F50** PS64F85**

Třída energetické účinnosti B B A B C

Velikost obrazovky
Centimetry 109 128 152 162 162

Palce 43 51 60 64 64

Spotřeba energie v režimu Zapnuto (W) 90,0 128,0 135,0 191,0 230,0 

Roční spotřeba energie (kWh)
- při provozu 4 hodiny denně a 365 dní v roce 131 187 197 279 336

Spotřeba energie 
v pohotovostním režimu (W) 0,30 0,30 0,30 0,30 0,10/0,40*

Spotřeba energie po vypnutí (W) N/A N/A N/A N/A N/A

Rozlišení obrazovky 1024x768 1920x1080 1920x1080 1920x1080 1920x1080

* ** Roční energetická spotřeba XYZ kWh je 
založena na modelovém příkladu televize běžící 
4 hodiny denně 365 dní v roce. 
Přesná spotřeba se bude lišit v závislosti na 
tom, jak bude televizor používán.

* Pasivní energetická spotřeba v režimu 
pohotovosti 0,10 kWh – v režimu „Aktivace 
hlasem“ (aktivní režim pohotovosti):  
0.30/0.40m kWh



Smart servis u vás doma!
 
Tým našich profesionálů je připraven postarat
se o váš komfort a vaše výrobky Samsung. 

Cyber sevice Samsung cares Servisní střediska Podpora Zavolejte nám

TV
SMART SERVIS  

U VÁS DOMA

OD ÚHLOPŘÍČKY

 37“

TV
SMART SERVIS  

U VÁS DOMA

ZÁPŮJČNÍ SET   

OD ÚHLOPŘÍČKY

 37“

INFOLINKA SAMSUNG:

800 726 786

Navštivte Samsung na internetu!

www.twitter.com/samsung_czskwww.samsung.cz

www.facebook.com/samsungczsk m.samsung.com/cz

FACEBOOK MOBILNí WEB

TWITTERWEB



Více informací o produktech a nejbližších autorizovaných prodejcích společnosti Samsung
naleznete na adrese: www.samsung.com/cz nebo na adrese www.facebook.com/samsungczsk. K
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