Samsung, membru fondator al asociației 8KA, care va reglementa piața
televizoarelor 8K
Samsung Electronics a anunțat o alianță cu 8K Association (8KA) pentru a stabili bazele unui program de
certificare globală a televizoarelor 8K, primul de acest fel, și a stabili un set de criterii pentru certificarea
televizoarelor echipate cu rezoluția de imagine cea mai ridicată. Alianța marchează alt succes pentru
QLED 8K de la Samsung, dat fiind că acestea vor fi între primele televizoare certificate de 8KA în acest
an, cu noul logo de certificare.
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„Suntem mândri să fim unul dintre membrii fondatori ai Asociației 8K și să avem propria noastră linie de
televizoare QLED 8K certificate de acest program. Obiectivul nostru este să oferim consumatorilor
capacitatea de a identifica cât mai ușor ecranele 8K premium de alte dispozitive atunci când iau decizia
de cumpărare”, a declarat Hyogun Lee, vicepreședintele executiv al departamentului Visual Display al
Samsung Electronics.

Programul de certificare 8KA are ca obiectiv să diferențieze televizoarele cu de patru ori mai mulți pixeli
decât televizoarele 4K standard pentru a oferi mai multă claritate, contrast și culori mai strălucitoare,
respectiv un randament HDR. Între caracteristicile probate este inclusă o rezoluție a ecranului care
ajunge la 7680 x 4320 pixeli, o luminozitate maximă mai mare de 600 niți, transmisie a imaginii HDMI 2.1
și un codec video de înaltă eficacitate (HVEC).

Companiile membre, precum Samsung Electronics, vor putea să-și promoveze televizoarele 8K
certificate după ce acestea vor fi validate de Asociația 8KA. Această asociație își propune, totodată, să
sporească eforturile de programare educativă în acest an în diverse industrii, pentru a promova
participarea membrilor săi la inovarea și dezvoltarea conținutului în cadrul ecosistemului 8K.

Pe lângă toate acestea, asociația 8KA își propune să desfășoare activități promoționale pentru industria
8K prin demonstrații, prezentând dezvoltarea tehnologică avansată a produselor compatibile cu 8K,
fluxul de producție, opțiunile de livrare și dispozitivele de afișare. Programele și inițiativele vor arăta
modul în care consumatorii pot interacționa cu conținutul, ecosistemul 8K și standardele acestuia.
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8KA anticipează o adoptare mai mare a creării, distribuției și adoptării de conținut la domiciliu de 8K,
similar evoluției adoptării standardelor 4K și a ciclului de cumpărare a consumatorilor în următorii ani.
Până în prezent, diverse companii și organizații s-au alăturat Asociației 8KA, extinzând în continuare
calitatea de membru, care acum este formată din mai mult de 22 de companii.

Pe lângă Samsung, și LG, cealaltă mare companie coreeană producătoare de televizoare, a lansat deja
primele aparate tv cu rezoluție 8K. În cazul Samsung, primul model de tv 8K a fost Q900R, cu diferite
dimensiuni. Înaintea celor două branduri coreene, însă, a fost Sharp, care a lansat primul model 8K de
televizor pe piață.

În afară de Samsung, LG și Sharp, în competiția noilor modele de televizor 8K vor să intre și alții. În
special, giganții chinezi, care s-au reorientat de la fabricarea de telefoane mobile și spre producția de
televizoare, o piață care nu dă semne de scădere la nivel mondial.

De altfel, Xiaomi a anunțat de curând că va lansa primul său televizor 8K, dar până la urmă s-a dovedit că
era vorba doar de „un simplu 4K”, care era marketat a fi „8K ready”.

