
R
ewolucja w komunikacji mi dzy lud mi, jak

przynios a telefonia komórkowa, pokaza a, jak 

wielkie korzy ci p yn  z mo liwo ci swobodnej 

wymiany informacji, wzajemnego kontaktu i budowa-

nia relacji. Równie  Internet umo liwi  kontakt pomi -

dzy lud mi na ca ym wiecie, niweluj c niemal wszyst-

kie bariery i istotnie zmieniaj c sposób w jaki pracuje-

my, komunikujemy si  ze wiatem i przyjació mi, 

a tak e po prostu funkcjonujemy we wspó czesnym

wiecie. Teraz dzi ki najnowszym technologiom jeste-

my wiadkami zupe nie nowego etapu podró y do 

przysz o ci, a produkty firmy Samsung daj  nam mo -

liwo  stworzenia prawdziwie cyfrowego domu.

Najnowsze urz dzenia firmy Samsung projektowane s

z my l  o wspó tworzeniu domowego, interaktywnego 

centrum rozrywki. Kluczowym elementem takiego zesta-

wu jest telewizor, który w za o eniu ma scala  funkcjo-

nalno ci wszystkich dost pnych urz dze  i udost pnia

ich zawarto  w najwy szej jako ci. Najnowszy model 

serii 8. Samsung LE46A856 wyposa ony jest w funkcj

WiseLink Pro, która umo liwia u ytkownikom korzysta-

nie z wbudowanego szybkiego z cza USB 2.0 oraz wy-

godne przegl danie zdj  (JPEG), filmów (MPEG)

czy plików muzycznych (MP3). Dzi ki WiseLink ProWiseLink Pro 

u ytkownicy mog  równie  bez problemu ogl da

klipy wideo bezpo-

rednio z karty USB 

(Plug & Play), 

bez martwienia 

si  o zb dne oka-

blowanie, zaburza-

j ce estetyczn  har-

moni  wn trza. 

Co wi cej, firma 

Samsung za-

dba a równie ,

aby jej najnow-

sze urz dzenia

bez przeszkód 

mog y po czy  si

z bezprzewodow  domow  sieci DLNADLNA. Dzi ki temu 

mo emy na ekranie telewizora wy wietla  zawarto

dysku twardego komputera, a kontrolowa  ca y

proces za pomoc  pilota od telewizora. Idealnym 

rozwi zaniem jest wykorzystanie w tym celu 

niezwyk ej mobilno ci ultralekkiego i ma ego

notebooka Samsung NC-10, który zapewni 

nam mo liwo  pracy w dowolnym miejscu 

naszego mieszkania, jednocze nie udost p-

niaj c efekty naszej pracy wszystkim cz onkom

rodziny, którzy moj  dost p do najnowszych 

interaktywnych telewizorów Samsung.

Dzi ki innowacyjnym funkcjom komunikacyj-

nym telewizorów firmy Samsung mo emy równie  bez 

problemu dodawa  kolejne elementy domowej sieci 

multimedialnej. Stworzone przez u ytkowników pliki 

zapisane na cyfrowym aparacie, kamerze czy odtwarza-

czu plików MP4 z atwo ci  mog  by  pobrane i odtwo-

rzone w telewizorze, zapewniaj c wspania  rozrywk

wszystkim domownikom. Wi kszo  cyfrowych urz -

dze  firmy Samsung jest dostosowana do wzajemnej 

komunikacji i sprawnego wspó dzia ania z Internetem. 

Cyfrowa kamera MX20 posiada tak e wyj tkow

funkcj , która pozwala rejestrowa  obraz w formacie 

i rozdzielczo ci idealnej do zamieszczania plików 

w popularnym serwisie YouTube lub urz dzeniach

multimedialnych. Po ustawieniu trybu Web&Mobile 

rozdzielczo  nagrania automatycznie ustawiana jest 

na 640x480 (H.264 / AAC / MP4) i optymalizowana dla 

pó niejszego wykorzystania w sieci. Pliki nagrane ka-

mer  Samsung MX20 mo na tak e w prosty sposób 

zgra  na przeno ny odtwarzacz multimedialny albo od-

twarzacz MP4 i od razu odtworzy , bez potrzeby 

konwertowania, jak to ma miejsce w przy-

padku innych, konkurencyjnych kamer.

Mówi c o domowym centrum rozrywki nie sposób 

pomin  zestawu kina domowego. Pi knie zaprojek-

towany model Soundbar HT-X810 to idealny przyk ad

wprowadzenia w ycie idei cyfrowego domu, w po -

czeniu z najwy sz  jako ci  i niezwykle oryginalnym 

designem. Subwoofer urz dzenia, dzi ki wykorzysta-

niu bezprzewodowej czno ci, komunikuje si  z jed-

nostk  g ówn  bez u ycia kabli. Mo na go wi c

umie ci  w dowolnym miejscu mieszkania i na za-

wsze zapomnie  o k opotliwym ukrywaniu przewo-

dów. Co wi cej, Sound Bar, dzi ki wykorzystaniu 

technologii Bluetooth, mo e tak e komunikowa  si

z takimi urz dzeniami jak telefon komórkowy, 

mp3 player czy laptop i odtwarza  zapisane na nich 

pliki multimedialne. 

Multimedialno  urz dze  Samsung nie zamyka si

jednak tylko w obr bie domowej sieci. Szczególnie 

nowatorskie mo liwo ci oferuje technologia InfoLiveInfoLive,

zapewniaj ca na bie co odbiór naj wie szych infor-

macji z ca ego wiata. Dzi ki tej funkcjonalno ci,

dost pnej w najnowszych telewizorach serii 7., 8. i 9.

wiadomo ci wy wietlane s  bezpo rednio na ekra-

nie telewizora. Funkcja ta powsta a dzi ki wspó -

pracy firm Samsung i Yahoo!, z serwisów której, 

poprzez kana y RSS, przesy ane s  informacje. 

U ytkownicy mog  wi c ledzi  wyniki finansowe, 

prognoz  pogody czy wydarzenia sportowe bez 

potrzeby uruchamiania komputera. Us uga ta w tej 

chwili dost pna jest w wybranych krajach Europy, 

Kanadzie, Australii i Singapurze, ale jedynie kwesti

czasu jest jej pe na dost pno  dla wszystkich klien-

tów zafascynowanych najnowszymi rozwi zaniami 

technologicznymi i przywi zuj cych wielk  wag  do 

szybko ci i bezcennej warto ci informacji w nowocze-

snym wiecie.

Cyfrowy dom
to ju  rzeczywisto

Futurystyczne wizje prezentowane w filmach czy ksi kach science fiction coraz cz ciej materializuj  si  we 
wspó czesnym wiecie. Na naszych oczach podlega on dynamicznym zmianom i w coraz wi kszym stopniu 
determinowany jest przez imponuj cy rozwój elektroniki u ytkowej.

Telewizor LCD Full HD LE46A756 (seria 7)

Kamera cyfrowa HMX20C

Kino domowe HT-X810, Soundbar

Blu-Ray BD-P2500
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