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SAMSUNG UE55JS8505

Färgsprakande

Samsungs 8-serie har varit populär för sin kombination av
design, användarvänlighet och prestanda. Årets modell
JS8505 har dessutom en riktigt läcker bildkvalitet!
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Samsung UE55JS8505

55JS8505 är laddad med det nya Tizen-operativsystemet. Systemet är både läckert att
titta på och arbetar snabbt. TV:n är utrustad
med en Quad Core-processor som gör att
appar och menyer formligen susar förbi på
skärmen. 55JS8505 sätts på omedelbart när
du trycker på knappen och hoppar från app
till app utan fördröjningar. Den nya fjärrkontrollen har också fått pekfunktion, vilket förenklar navigeringen betydligt.

BRILJANT BILD

Samsungs så kallade S’UHD-modeller är traditionella LCD-skärmar av den topptrim-

made sorten. Med hjälp av avancerad
Quantum Dot-teknik har Samsung lyckats
klämma ut ännu fler färgnyanser och högre
kontrast ur bildpanelen. I kombination med
äkta 4K-upplösning har resultatet blivit
riktigt läckert. HDTV-sändningarna ser glasklara ut, men när vi byter till Netflix med
4K-upplösning är det verkligen som att
tvätta fönstren och titta ut.
Samsung har dessutom ”piffat upp” färgåtergivningen en smula. S’UHD-bildpanelen
kan nämligen visa fler färger än vad som
finns i dagens bildsignaler. Bildbehandlingen lägger därför till de extra nyanserna
på egen hand. I normala fall rynkar vi på
näsan åt sådana konstlade tillsatser, men i
Samsungs fall ger det faktiskt en subjektiv
förbättring med lite ”krydda” i form av extra
skärpa och nyanser.

som är det största ”blickfånget” både rent
bildmässigt och estetiskt. Bildbehandlingen
är effektiv och ger en knivskarp bild nästan
oberoende av vad man tittar på. Kontrasten
är mycket bra: Samsung trollar fram fler
detaljer i svart, mer intensitet i ljusa
områden och sammantaget fler nyanser än
konkurrenterna. Skötseln är användarvänlig
och urvalet av appar rikligt. Här har
Samsung ett komplett paket som är lätt att
rekommendera. (10/15) AH

SLUTSATS

Vi har testat många bra TV-apparater i år,
som alla har en toppbild till förnuftiga
priser. Av dem är det definitivt 55JS8505

Pris: 20 000 kr
Webb: samsung.se
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