
 

 

 

 

 

 

Samsung și IKEA îmbunătățesc  

experiența de încărcare wireless  
 

Tehnologia avansată a Samsung Galaxy S6 și S6 edge și noua colecție IKEA wireless 

charging fac viața utilizatorilor mai ușoară, mai simplă și mai conectată 

 
 

București, 1 martie 2015 – Samsung Electronics Co., Ltd și compania IKEA le aduc 

utilizatorilor o nouă eră a conectivității, extinzând posibilitățile de încărcare wireless dincolo de 

prizele fixe de acasă sau de la birou, prin implicarea în Wireless Power Consortium (WPC). Cu 

noile Samsung Galaxy S6 și S6 edge – echipate cu prima tehnologie de încărcare wireless 

universal compatibilă – și noua colecție IKEA de mobilier cu tehnologie de încărcare wireless 

încorporată, utilizatorii se pot bucura de o casă fără cabluri de încărcare a dispozitivelor mobile.   

 

Astăzi, consumatorii își doresc metode de încărcare ușoare și eficiente pentru un stil de viață 

mai simplu și mai confortabil. În acest sens, compania IKEA integrează tehnologia de încărcare 

wireless direct în produsele sale, transformând produse precum noptiere, lămpi și birouri în 

accesorii pentru încărcarea smartphone-urilor. Acestea se potrivesc perfect cu noul Galaxy S6 

și tehnologia sa de încărcare wireless inovatoare, compatibilă cu orice pad de încărcare de pe 

piață, inclusiv noile produse IKEA. Astfel, Samsung și IKEA îi ajută pe utilizatori să aibă un stil 

de viață mai confortabil.  

 

„Dispozitivele mobile au devenit o parte integrantă a vieților noastre – capacitatea noastră de a 

asocia un proces simplu de încărcare wireless cu mobilierul IKEA le oferă tuturor posibilitatea 

de a se bucura într-un mod mai confortabil și mai convenabil de experiența oferită de 

smartphone-ul lor mai mult ca niciodată,” a declarat Jean-Daniel Ayme, Deputy President of 

European Telecommunication Operations în cadrul Samsung Electronics. „Samsung încearcă 

să le ofere cea mai bună experiență mobilă utilizatorilor, în special în confortul casei sau al 

biroului, și avem un angajament pe termen lung pentru soluțiile de încărcare inovatoare.” 

„Datorită studiilor și vizitelor pe care le facem în casele oamenilor, am aflat că aceștia urăsc 

cablurile. Își fac griji că nu își vor găsi încărcătorul la timp și că vor rămâne fără baterie. Soluția 

noastră inovatoare, care integrează tehnologia de încărcare wireless în piesele de mobilier, va 

simplifica mult viața”, a declarat Jeanette  Skjelmose, Business Area Manager Lighting și 

Wireless Charging, IKEA. 

 



Noua colecție IKEA de încărcare wireless va fi disponibilă în Europa și în America de Nord din 

aprilie 2015, urmând să fie disponibilă apoi și în restul lumii. Samsung Galaxy S6 și S6 edge au 

fost anunțate la Mobile World Congress Barcelona și vor fi lansate pe piața globală începând cu 

10 aprilie 2015. 

 

Despre Grupul IKEA 

Viziunea noastră este de a îmbunătăți viața de zi cu zi a oamenilor și astfel să le oferim piese 

de mobilier de calitate superioară, funcționale, bine realizate și accesibile ca preț, produse cu 

grijă față de oameni și mediul înconjurător. Grupul IKEA are 319 magazine în 28 de țări. Grupul 

IKEA a avut 716 milioane de vizite pe parcursul anului fiscal 2014 și peste 1,5 miliarde de vizite 

pe site-ul ikea.com. În plus, peste 46 de magazine din 21 de țări sunt francize ale Grupului IKEA. 

Unele țări au chiar și 2 francize, numărul total al țărilor în care există magazine IKEA fiind de 46, 

în februarie 2015. 

Despre Samsung Electronics Co., Ltd. 

Samsung Electronics Co., Ltd. inspiră și creează viitorul prin idei și tehnologii inovatoare ce 

redefinesc universul televizoarelor, smartphone-urilor, accesoriilor smart, tabletelor, camerelor 

foto, electrocasnicelor digitale, imprimantelor, echipamentelor medicale, sistemelor de rețele, 

semiconductoarelor și soluțiilor de afişaj digital. Suntem deschizator de drumuri și în Internet of 

Things cu inițiative precum Digital Health și Smart Home. În cele 84 de țări în care suntem 

prezenți, avem o echipă de 307.000 de angajați, cu vânzări anuale de 196 miliarde de dolari. 

Pentru a descoperi mai multe, vă rugăm să accesați site-ul nostru www.samsung.com sau blog-

ul nostru oficial global.samsungtomorrow.com. 
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