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TV-konst på väggen

The Frame är gjord för att imitera en tavla på väggen,
komplett med ram och allt. Resultatet är en av de mest
lättmöblerade TV-apparaterna vi har skådat!
garna har flyttat till en extern box som har en
trådsmal optisk kabel upp till skärmen.

ART MODE: KONSTGALLERI
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å papperet är The Frame en ganska
ordinär platt och fyrkantig LCD-skärm i
16:9-format. Ändå är det en tämligen
unik TV vi har att göra med. Samsung har varit
extra noggranna med detaljer och proportioner
för att se till att det visuella uttrycket liknar en
riktig tavelram. Illusionen blir inte komplett
utan de utbytbara bildramarna som hakas fast
på utsidan av skärmen med hjälp av magneter.
Här finns ingen klumpig strömförsörjning,
inga anslutningar eller annat som sticker ut,
och inte heller någon lysande Samsung-logga
på fronten. The Frame är inte särskilt tunn,
men fullständigt platt överallt och kan dessutom hängas tätt intill väggen om man använder det medföljande väggfästet. Anslutnin-

När du stänger av TV:n växlar den till ”Art
Mode” och visar valfritt konstverk på skärmen.
Du kan välja från ett stort arkiv med gratisbilder
och illustrationer, samt mer exklusiva verk av
kända konstnärer och fotografer.
När TV:n ska fungera som fotografi eller
tavla under stora delar av dygnet så är det
ännu viktigare att bildkvaliteten håller måttet.
Men det har Samsung lyckligtvis sett till att
den gör. Även om The Frame inte riktigt kan
mäta sig helt och hållet med toppmodellen Q9
så kommer den imponerande nära på flera
områden.
The Frame har avancerade ljussensorer
som ständigt ser till att anpassa ljusstyrkan
efter omgivningen. Dessa är främst avsedda
att göra ”Art Mode”-visningen optimal, men
ger en oväntad bonus även när man tittar på
vanlig TV. Sensorerna verkar mycket mer
sofistikerade än på andra TV-apparater vi har
testat och reglerar bakgrundsbelysningen
sömlöst, både i mörker och bländande dags-

ljus. Allt detta bidrar till en fin bildupplevelse.

SLUTSATS
The Frame är en väldigt diskret och fin TV med
tjusig bild. Den smala, minimalistiska utformningen med ram av träfaner och supersmalt
väggfäste gör att skärmen passar in smidigt i
den övriga inredningen. Med Samsungs ”Art
Mode”-galleriläge ovanpå allt får du en TV som
ser bra ut, både när den är påslagen och när
den är avstängd.
Även om det finns TV-apparater där ute
med mer extrema bildprestanda så är det få
som kan konkurrera med Samsungs välgjorda,
inredningsvänliga design.
Vi har testat The Frame i 65 tum, men den
finns även i mindre 55- och 43-tumsversioner.
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