
 

  

 
Přehled kompatibilních televizorů Samsung  a 

nastavení obrazu 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vážení zákazníci, 

těší nás, že jste se rozhodli využívat aplikaci Interaktivní TV pro chytré televizory značky Samsung. 

Abyste měli jistotu, že je naše aplikace kompatibilní s Vaším televizorem, připravili jsme malý návod, ve kterém                 
Vám vysvětlíme, co se skrývá za kódovým označením televizoru a jak poznáte, že televizor naši aplikaci                
podporuje. Rovněž jsme přidali několik doporučení pro optimální nastavení televizoru. 

 

 

 



 

1. Kód televizoru 

Každý televizor má své označení, které charakterizuje jeho vlastnosti. U televizorů Samsung může být              
příkladem tento kód: 

UE50RU7472FXZA 
Světle zelený údaj  nám říká, o jaký typ televizoru se jedná: U – LED televizor 
Q – QLED televizor 
K – OLED televizor 
L – LCD televizor 
P – Plasmový televizor 
Tmavě zelený údaj  značí území, pro které je televizor určen: E – Evropa 
N – Severní Amerika 
A – Asie 
... 
Žlutý číselný údaj udává uhlopříčku obrazovky. Uhlopříčka se udává v palcích (znak ′′). V současné               
době se u televizorů můžete setkat s uhlopříčkami 32′′ až 98′′. 
Oranžový údaj  znamená modelovou řadu: 
Q900, Q950 – plochá 8K Smart TV 
Q6xR, Q70R, Q8xR, Q90R – plochá QLED UHD Smart TV RU80xx, RU74xx, RU71xx – plochá UHD                
Smart TV RU7372 – prohnutá UHD Smart TV 
Modrý údaj představuje dodatečné vlastnosti televizoru. Tento údaj nemusí být u některých televizorů             
uveden. 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

2. Kompatibilní televizory 

Aplikace Interaktivní TV je dostupná na chytrých televizorech Samsung s operačním systémem Tizen             
(televizory s rokem výroby 2015 a později). Pokud si nejste jistí rokem výroby televizoru, pomůže vám                
níže uvedený přehled modelových řad, které podporují naši aplikaci (oranžový údaj v předchozí             
kapitole): 

U televizorů vyrobených v roce 2020 je aplikace Dragon TV dostupná na všech modelových               
řadách. 
 

Samsung Smart  
TV rok výroby   
2019* 

Samsung Smart TV   
rok výroby  2018 

Samsung Smart TV   
rok výroby  2017 

 

Samsung Smart TV   
rok výroby  2016 

Samsung Smart TV   
rok výroby  2015 

modelová řada 

Q60R** RU7172  
Q70 RU7302  
Q80 RU7372  
Q85 RU7412  
Q90 RU7452  
Q95 RU7472  
RU7092 
RU8002 
RU7102 

 

 

 
 

NU7172 NU8002  
NU7192 NU8502  
NU7372 Q6FN  
NU7442** Q7FN  
NU7452 Q8CN  
NU7472 Q9FN  
NU7672 

 
 

M55xx MU7xxx**  

M56xx MU8002  
M6372 MU9002  
MU61xx Q7C  
MU62xx Q7F  
MU64xx Q8C  
MU6502 Q9F  
MU66xx 

 

 

K5502 KU6072  
K5512 KU6102  
K5602 KU6402  
K6302 KU6452  
KS7002 KU6472  
KS7502 KU6502  
KS8002 KU6512  
KS9002 KU6642  
KS9502 KU6652  
KS9802 KU6672  
KU6002 KU6682 

J5502 JU6412  
J5572 JU6472  
J5672 JU6572  
JS8502 JU6642  
JS9002 JU6652  
JS9502 JU6672  
JU6072 JU6742**  

JU6272 JU7002  
JU6400 
JU7502 

 

 

 

* Seznam neobsahuje nejnovější modely, u kterých zatím nebyla ověřena funkčnost aplikace.  

** Na základě zpětné vazby zákazníků upozorňujeme, že u těchto modelových řad se mohou              
vyskytnout problémy s funkcionalitou aplikace. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

3. Doporučené nastavení televizoru 

Chytré televizory Samsung disponují několika funkcemi, které optimalizují vlastnosti obrazu. Pro           
využívání aplikace Interaktivní TV doporučujeme nastavit tyto vlastnosti obrazu: 

●  Režim obrazu:                           Standardní 
●  Vyčištění digitálního signálu:     Vypnuto 
●  Nastavení Auto Motion Plus:     Vypnuto 

 

Tyto volby naleznete v menu Nastavení – Obraz, případně Nastavení – Obraz – Nastavení pro               
pokročilé. 

Upozornění: 

Pokud při sledování Interaktivní TV přepnete na jiný kanál, chvíli jej budete sledovat v nižší obrazové                
kvalitě (nižší datový profil). Po 20 vteřinách se obraz automaticky přepne na tu kvalitu obrazu, která                
odpovídá rychlosti Vašeho připojení k internetu. Tato skutečnost není záležitostí nastavení televizoru,            
jedná se o běžnou vlastnost aplikace Interaktivní TV na chytrém televizoru Samsung. 

 

 


