Розумний дім від Samsung!

ВИКОРИСТАННЯ ФУНКЦІЇ
БАГАТОВІКОННИЙ РЕЖИМ

БАГАТОВІКОННИЙ РЕЖИМ

Рекомендації щодо перегляду схожих роликів під час
поточної ТВ-трансляції
Сценарій

Екран 1

Екран 2

Перегляд відеороликів під
час перегляду ТВ-трансляції

ТВ-трансляція

Відео

Пошук інформації
в Інтернеті під час перегляду
ТВ-трансляції

ТВ-трансляція

Використання різних
додатків під час перегляду
ТВ-трансляції

ТВ-трансляція

Додаток

Перегляд двох трансляцій
одночасно (в моделях із
двома тюнерами)

ТВ-канал 1

ТВ-канал 2

Рішення Multi-Link Screen (Багатовіконний режим) дарує
абсолютно новий рівень розваг. Тепер у вас є можливість
переглядати різний контент у двох вікнах одночасно.
Дивіться ТВ та відеокліпи
Ви можете дивитися улюблену ТВ-програму та програвати
відеоролик в іншому вікні одночасно.
Дивіться ТВ та здійснюйте веб-пошук
При перегляді ТВ ви можете миттєво здійснити пошук
в інтернеті.

Веб-браузер

Дивіться ТВ та шукайте інші канали
При перегляді ТВ ви також можете продивитися, що зараз
транслюється на інших каналах.
Дивіться ТВ та обирайте додатки
Знаходьте різноманітні додатки та насолоджуйтесь грою
при перегляді вашого ТВ.
* Багатовіконний режим може відрізнятися залежно від країни.
В Україні підтримується двоекранний режим
* Функції можуть відрізнятись залежно від технічних характеристик моделей.

Відкрийте новий рівень передачі даних з Samsung Link

Деталі на сайті www.samsung.com/ua.

Безпровідна аудіо док-система DA-F60

Переглядайте телепрограми одночасно!
У вас ніколи не виникало такої ситуації, коли під час перегляду
телешоу по іншому каналу в той же час іде програма, яку ви
також хотіли би подивитися? Чи не виникало у вашій сім’ї сварок
щодо того, хто має право перемикати канали?
Samsung Smart TV 2014 пропонує декілька варіантів вирішення
подібних питань. Подвійний тюнер, режими Багатовіконний та
Картинка в картинці – це ідеальне рішення для перегляду
улюблених програм.

Зручність безпровідних мереж, поєднана із простотою технології
передачі даних Samsung Link (у попередніх лінійках телевізорів
All Share) від Samsung, дає можливість дивитися та слухати те,
що вам подобається, коли і де вам цього захочеться. Це стосується
не тільки колекції вашого улюбленого контенту: насамперед це
дає вам гнучкість та свободу. Ви можете використовувати ваш
телевізор чи домашній кінотеатр в якості розважального центра,
що транслює ТВ-передачу для однієї людини, програє музику
на портативному пристрої для другої та дає можливість третій
заходити в Інтернет. Нижче наведено декілька прикладів, як ваш
контент може стати насправді розважальним.

Galaxy Note 10.1 2014 Edition
Хочете відобразити фото або відео з планшета
на великому екрані? Просто активуйте функцію
Screen Mirroring (Дублювання екрана) або
AllShare Cast на сумісному пристрої та зробіть це.
А варто вам узяти в руку електронне перо S Pen,
як ваша звична робота буде дивовижним чином
виконана за вас.

Дивіться два канали одночасно!

Картинка в картинці

Дублювання екрана
Бажаєте продовжувати
перегляд вашої улюбленої
передачі з іншого куточка
домівки? Завантажте додаток
Smart View (Розумний перегляд)
та переглядайте ТВ-канали
на будь-якому сумісному
мобільному пристрої. Або
скористайтесь цією функцією,
щоб програвати контент із
підключеного плеєра Blu-ray
на планшеті в іншій кімнаті.
А ви тим часом можете
насолодитися улюбленою
передачею на великому екрані.

2-ий екран на мобільний або планшет

Багатовіконний режим
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Настінна
аудіосистема HW-F750
Надзвичайно потужний Hi-Fi-звук
у компактному форматі. Ламповий
підсилювач додасть звучанню теплого
смаку, а безпровідне підключення
SoundConnect дозволить забути
про проводи у вашій оселі.

Завдяки компактному портативному динаміку
DA-F60 ваша музика тепер завжди з вами.
Безпровідне підключення Bluetooth
та технологія NFC дозволяє підключати ваш
мобільний пристрій за допомогою лише
одного дотику.

Системна фотокамера NX30
Samsung пропонує новий погляд
на класичні слайд-шоу.
Тепер за допомогою DLNA-сумісної
цифрової камери чи навіть вашого
сумісного смартфона ви можете
пересилати зображення на великий
екран власного Smart TV та переглядати
інші фото без потреби їх завантаження.

Смартфон Galaxy S5
Ви можете перетворити свій мобільний пристрій
на пульт ДУ для вашого Smart TV. Просто встановіть
безкоштовний додаток Smart View 2.0 (Розумний
перегляд), що дає можливість перемикати канали,
встановлювати необхідну вам гучність, а також
запускати додатки з інтерфейсу Смарт Меню (Smart Hub)
та вводити текст за допомогою клавіатури мобільного
пристрою.

Сценарії безпровідної взаємодії смартфона
та Smart TV
Хочете насолоджуватись переглядом контенту вашого мобільного
телефону на великому екрані? А як ви ставитесь до того, щоб
переглядати пряму трансляцію прямо на мобільному телефоні?
Насолоджуйтесь
контентом на
екрані телевізора
Передача фото/відео/музики з мобільних пристроїв на екран
SMART TV за допомогою додатка Smart View 2.0.

Дивіться телевізор
на мобільному
телефоні
Насолоджуйтесь прямими телеканалами на екрані мобільного
телефона або використовуйте його як другий ТВ-екран чи
додатковий пульт ДУ (додаток Smart View 2.0).

Грайте в ігри на екрані
за допомогою
мобільного телефона
Використовуйте мобільний в якості ігрового контролера
(додаток Samsung Smart View 2.0).

Дублювання
екрана
Виводьте екран мобільного на великому екрані телевізора
за допомогою функції Дублювання екрана (функція Screen
Mirroring).

Вирішуйте всі проблеми за допомогою одного
додатка!
Розумний телевізор 2014 року забезпечує простіший спосіб
з’єднання за допомогою додатка Smart View 2.0!
З’єднання за допомогою
PIN-коду пропонує
зручний спосіб
підключення пристрою,
разом з розширеною
сумісністю ОС в 2014 році.
* ТВ та мобільний мають знаходитись в одній мережі (AP).
* PIN-код вимагається лише під час першого використання.
Безкоштовний додаток Smart View 2.0 має бути попередньо завантажений на мобільний
пристрій у магазині Samsung Apps

