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Årets bästa 3D-lösning från Samsung
EISA-juryns motiveringar:

ÅRETS 3D-LÖSNING: led-tv UE46C8000 och hemmabiosystemet HT-C6930W
EISA: ”utrustad för att ge vardagsrummet den fascinerade 3D-världen”

”Är du ute efter en spännande hemmabioanläggning med 3D och 7.1-ljud?
Den superslanka Samsung UE46C8705 är utrustad för att få in den
fascinerande 3D-världen i vardagsrummet. Kvaliteten av återgivningen av

full-hd, 3D och konverteringen från 2D till 3D är fläckfri och överbevisande.
Den superslanka formgivningen kompletterar på bästa sätt trovärdiga färger
och djup svartnivå med led-teknik. Denna mediecenter-tv är utrustad med hdmottagare och internet-tv ger användaren möjlighet att installera program
från Samsungs App Store. Du kan även dela och överföra alla typer av
mediefiler via hemmanätverket, spela in på usb-minnen samt använda Skype
videotelefon. Bra ljud fås genom att kombinera tv:n med 7.1-anläggningen
HT-6930W som inkluderar 3D-kompatibel Blu-ray-spelare, kraftig förstärkare,
trådlösa bakhögtalare och automatisk inställning och kalibrering av ljudet via
en mikrofon.”

Finns i butik. Pris UE46C8000: 25000 kronor, HT-C6930W: 12000 kronor.
Mer information:
UE46C8000: http://www.samsung.com/se/consumer/tv-home-theatre/tv/ledtv/UE46C8705XSXXE/index.idx?pagetype=prd_detail&returnurl=
HT-C6930W: http://www.samsung.com/se/consumer/tv-home-theatre/hometheatre/home-theatre-system/HTC6930W/XEE/index.idx?pagetype=prd_detail&returnurl=

ÅRETS BLU-RAYSPELARE: Samsung BD-C8900
EISA: ”återger extraordinär bildkvalitet”

”Samsung BD-C8900 levererar extraordinär bildkvalitet från Blu-ray-filmer till
alla dagens hd-skärmar, även i 3D. Den ultrasnabba starten när du lägger i en
skiva är väldigt imponerande. Men det är mycket mer än bara en Blu-rayspelare. Den flexibla enheten ger också bra ljud och bildkvalitet från dagens
integrerade hdtv, kabel eller satellit-mottagare (S-versionen) och kan spela in
upp till 136 timmar hd-program på en intern hårddisk på 500 GB.

BD-C8900 är även utrustad med CI+, wlan, internet-tv och usb-avspelning
som ger stor flexibilitet och streaming med den utmärkta produkten.”

I butik under september. Pris: 8000 kronor

ÅRETS SMARTA MOBIL: Samsung Galaxy S (I9000)
EISA: ”borde fånga alla mobilälskares uppmärksamhet”

”Baserat på operativsystemet Android är Galaxy S en ”juvel i kronan” för
krävande användare som vill vara uppkopplade, underhållna och
kontinuerligt uppdaterade. Den är utrustad med en stor 4 tums skärm (10,2
cm) AMOLED, 800x480 pixlar stor pekskärm som ger en exceptionell
betraktningsupplevelse. Utrustningen är en 5 megapixelkamera utan blixt
eller hjälpljus, men med videoinspelning i 720p. Anslutningsmöjligheterna
sammanför Bluetooth 3.0 och wifi med dlna. En hotspot-funktion samt
Allshare som tillåter innehåll att delas mellan mobilen och Samsungs tvapparater och Blu-ray-spelare. Det är en välgjord lur som borde fånga alla
mobilälskares uppmärksamhet.”

Finns i butik. Pris: 6000 kronor
Mer information:
http://www.samsung.com/se/consumer/mobile/mobilephones/mobilephones/
GT-I9000HKDXEE/index.idx?pagetype=prd_detail&returnurl=

ÅRETS MOBIL FÖR SOCIALA MEDIER: Samsung Wave (S8500)

EISA: ”formgiven runt ett metallchassi”

”Samsung Wave utnyttjar det nuvarande intresset i smartphones genom att
erbjuda applikationer för olika sociala medier. Wave är den första luren från
Samsung med Bada operativsystem tillsammans med en köptjänst för
applikationerna. Bakom den förbluffande 3,3 tums (8,38 cm) pekskärmen med
AMOLED-teknik finns en kraftfull 1 GHz processor. Anslutningsmöjligheterna
är både wifi och Bluetooth 3.0. Audio- och videofunktionerna inkluderar fmradio med rds och en utmärkt 5 megapixelkamera med videoinspelning i
720p och extra fotoljus baserat på lysdioder. Samsung Wave är tunn och
formgiven runt ett metallchassi”

Finns i butik. Pris: 4500 kronor
Mer information:
http://www.samsung.com/se/consumer/mobile/mobilephones/mobilephones/
GT-S8500ISAXEE/index.idx?pagetype=prd_detail&returnurl=

ÅRETS AVANCERADE KOMPAKTKAMERA: Samsung EX1
EISA: ”en gediget byggd kompaktkamera”

”Samsung EX1 är en gediget byggd kompaktkamera som passar
hobbyfotografer med höga krav. Dess högkvalitativa, snabba och ljusstarka
(bl.1,8–2,4) zoomobjektiv, motsvarande 24–70 mm i småbildsformatet, gör
det möjligt att fotografera i svagt ljus utan att ISO-talet behöver höjas.
Kameran erbjuder duktiga användare möjligheten att fotografera i såväl
RAW- som JPEG-format medan den vridbara Amoled-monitorn ger fin bild och
gör det enkelt att fotografera från kreativa vinklar.”

Finns i butik. Pris: 4300 kronor
Mer information: http://www.samsung.com/se/consumer/photofilm/cameras/digital-still-cameras/ECEX1ZZZBPBE2/index.idx?pagetype=prd_detail&returnurl=
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Samsung Electronics Co Ltd, Korea, är en ledande producent av tv,
minneschips, mobiltelefoner och bildskärmspaneler med 188 000 anställda i
65 länder inom åtta oberoende affärsområden. Den konsoliderade
försäljningen uppgick under 2009 till 116,8 miljarder dollar. Samsung
Electronics Nordic AB omsatte under 2009 9,4 miljarder kronor. Sedan 1992
har företaget vuxit snabbt, har i dag 320 medarbetare och erbjuder det
senaste inom mobiler, ljud och bild, IT-produkter och vitvaror.
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