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Datormapp nu tillgänglig från Samsungs
nya blu-ray
Samsungs nya blu-ray matchar inte bara Samsung-tevens design och förhöjer
bildupplevelsen. Från fjärrkontrollen nås nu datorns mappar med musik,
bilder och filmer. Med blu-rayspelaren trådlöst uppkopplad.
BD-P4600 är bara 39 millimeter tunn, i högblankt svart och kan hängas på
väggen.
Samsungs nya blu-rayspelare och hemmabio ger inte bara blu-ray-filmerna
eller dvd-skivorna en bildupplevelse med en fantastisk detaljrikedom. Genom
att koppla ihop blu-rayspelaren eller hemmabion med datorn blir mappar
med musik, bilder och filmer tillgängliga framför teven.

Med spelarna BD-P4600 och BD-P3600 samt hemmabiosystemen HT-BD7200
och HT-BD1250 öppnar fjärrkontrollen den gränslösa medieupplevelsen.
Mapparna nås via nätverkskabel eller Samsungs usb-adapter för trådlöst
nätverk. Utan särskild datorprogramvara. Den gränslösa medieupplevelsen
förstärks av att hemmabiosystemen därutöver har bluetooth. Anslut musik
från den blåtandsförsedda datorn eller kanske från mobiltelefonen.
Genom ny optisk teknologi blir blu-rayspelaren tunnare. Som den aldrig sett
ut tidigare. BD-P4600 är 39 millimeter tunn och kan smakfullt hängas på
väggen jämte nya LED-teven från Samsung. I matchande högblankt
pianosvart och mjukt rundade transparanta kanter.
Vanliga dvd-filmer får en hd-lik kvalitet genom en ny uppskalningsteknik, BD
Wise. Kopplad till de nya tv-modellerna från 5-serien och uppåt sker
bildförädlingen inne i teven, i DNIe-processorn.
Både BD-P4600 och BD-P3600 når datorns mappar, har två usb-uttag, en
hdmi och ett ethernetuttag. Båda stöder BD Live 2.0 så väl som full hd
1080p-upplösning. Mp3-musik, jpeg-bilder och DivX-film nås också via usbingången. Spelarna klarar DivX hd, fullt hd-ljud och har en gigabytes inbyggt
minne. BD-P3600 har analoga 7.1-kanalsutgångar för ljud. Lanseras i april.
BD-P4600 kostar 4000 kronor och BD-P3600 3800.
Hemmabiosystemen HT-BD7200 och HT-BD1250 har blu-ray. Med koppling
till datorn, iPod-docka och ny ljudteknologi blir upplevelsen maximerad. HTBD7200 lanseras först i en 2.1-version med 400 watt som även har bluetooth.
HT-BD7200 kommer i maj. Pris 9000 kronor. 5.1-systemet HT-BD1250 med
1000 watt lanseras i april. Pris: 7000 kronor.
Till sommaren kommer varianten HT-BD7255 med 5.1 med fyra golvstående
högtalare. Bakhögtalarnas trådlösa överföring ingår. Då lanseras även HTBD1255 med fyra golvhögtalare och en version med två golvstående
fronthögtalare och två mindre där bak: HT-BD1252.
- Den enkla installationen gör 2.1-modellerna allt mer populära. 5.1modellerna ger fortfarande det mest kompletta surroundljudet. Vi ser också
att allt fler upptäcker hemmabions breda möjligheter, att den blivit en
knutpunkt också för musik och andra media, säger Martin Eriksson, Samsungs
nordiske produktmarknadschef för blu-ray och hemmabio.

Samsung Electronics Co., Ltd. inspirerar världen och formar framtiden med
innovativa idéer och teknologier. Samsung omdefinierar världen för tv,
smartphones, wearables, tablets, vitvaror, nätverkssystem, minne, halvledare
samt LED-lösningar. För att upptäcka mer besök det officiella nyhetsrummet
http://news.samsung.com.
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