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Televízory si ľudia 
kupujú predovšetkým 
na konci roka. 
Televízor je stále 
centrom domácnosti, 
často sa pri ňom 
stretnú členovia 
rodiny. Do obývačky si 
privediete aj návštevu. 

Na čo sa zamerať pri výbere

Televízor musí dobre vyzerať aj vtedy, keď je vypnutý. Ideálne je umiestnenie televízora na stenu, ale je to 
pomerne komplikované pri montáži. Dnes sú v móde tzv. bezrámikové displeje. V skutočnosti tieto displeje majú 
vždy rámiky, len sú veľmi tenké. 

Televízor si vyberajte predovšetkým podľa kvality obrazu, čo je dané hlavne typom displeja a elektroniky, dizajnu, 
ďalej podľa inteligentnej výbavy televízora a svoje určite zohrá aj samotná značka. Vplyv má aj to, aký máte 
smartfón. Radíme vám orientovať sa s cenou nad 700 EUR, tam to má význam. 

         Uhlopriečka 
         televízora

Dnes sa reálne predávajú 
na našom trhu televízory 
od 40 po 80 palcov. 
Najpredávanejšou veľkosťou 
je aktuálne 56 a 65 palcov. 
Záujem je o ploché displeje, 
zakrivené verzie televízorov 
sa neujali. Najčastejším 
rozlíšením je dnes 4K. 8K je 
síce na trhu, ale zatiaľ jeho 
potenciál nevyužijete. 
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2.          Typy displejov

Dnes sa používajú hlavne typy displejov LCD (vrátane 
QLED) a OLED. Za QLED technológiou je predovšetkým 
firma Samsung, QLED tiež používa čínsky výrobca TCL. 

LCD je technológia, ktorá priniesla prvé skutočne tenké 
displeje a obraz sa vytvára pomocou podsvietenia 
LCD kryštálov. Dnes sa používajú najčastejšie EDGE 
LCD displeje, pri ktorých je podsvietenie displeja zo 
všetkých jeho strán. Ak je riadenie podsvietenia ešte 
rozdelené na malé zóny (Local Dimming), výsledkom je 
veľmi dobrý obraz. 

QLED vylepšuje LCD, prináša ohromný farebný priestor a v súčasnosti aj veľmi dobré pozorovacie uhly. 
Pokiaľ je to QLED s takzvaným priamym zadným podsvietením, potom môžu tieto displeje dosiahnuť 
aj výbornú čiernu farbu blízku technológii OLED. 

OLED je úplne iná technológia. Nie je tu žiadne 
podsvietenie ako pri LCD, preto každý bod na displeji 
môže byť úplne čierny a jeho susedný bod úplne biely. 
Výsledkom je kontrast (rozdiel medzi bielym a čiernym 
bodom), aký sa v LCD nikdy nepodarí dosiahnuť. Hlavným 
výrobcom OLED displejov vo veľkej uhlopriečke je LG. 
Táto firma ich predáva pre všetkých svojich OLED 
konkurentov.

         SmartTV

Inteligentná časť televízora je dnes už nevyhnutnosť, lebo 
na televízore nesledujete len televízne vysielanie. Je to 
o aplikáciách ako sú YouTube, Netflix, Magio GO, Orange TV, 
ale aj Skylink Live a pod. Práve to vám dáva možnosť 
pozrieť si programy vtedy, keď máte čas vy. Týka sa 
to hlavne filmov, ale dnes už aj spravodajstva. 
SmartTV má aj ďalšie možnosti, televízor 
môže byť prepojený napr. s práčkou či 
s chladničkou a hlásia na TV svoj 
stav, TV môže takto fungovať 
ako domáci vrátnik a pod. 
Čo sa ale používa často, je 
spojenie s mobilným telefónom. 
Platí pravidlo – ak ste si už vybrali 
značku svojho telefónu a tento výrobca 
vyrába aj televízory, zvažujte predovšetkým ten. 

1. Kvalita obrazu: sledujte hlavne 
 kontrast a zobrazenie čiernej farby

2. SmartTV: televízor musí podporovať 
vášho poskytovateľa obsahu a váš 
telefón

3. Dizajn: všímajte si podstavec a aj 
vedenie káblov z TV. Nezabudnite 
na diaľkové ovládanie a jeho komfort

TOP 
3 funkcie
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Xiaomi Mi TV 4S 43"
– do 600 EUR
Tento televízor vyobrazí bohaté farebné spektrum vrátane jemných detailov sledovaného obrazu. Vysoká 
kvalita zobrazenia je podporovaná aj technológiou motion smooth. TV je vybavená dvoma reproduktormi 8 W 
s podporou DTS-HD a Dolby audio. Operačným systémom je Android a vo výbave je aj Chromecast či Google 
Assistant s možnosťou hlasového ovládania. Veľkosť uhlopriečky televízora je 43 palcov a jas je 250 nitov. 
Cena: 309 EUR

TOUCHIT 
odporúča

XIAOMI MI LED TV 4S 55"
Televízor Xiaomi Mi LED TV 4S prináša 
moderný dizajn s tenkým rámom 
a celokovovým telom. Výrobca venoval 
pozornosť precíznemu vyhotoveniu telu 
televízora, ktorý umožňuje aj inštaláciu 
na stenu. Displej má v tomto prípade 
55-palcovú uhlopriečku a poskytuje hlbší 
zážitok zo sledovania. Ide o 4K televízor 
s vylepšením grafickým modulom 
na zobrazenie jemných detailov.  Poradí si aj 

s rýchlymi scénami a to aj pri prepočítavaní z nižšieho rozlíšenia na 4K. Vychutnáte si sýty zvuk vďaka širokému 
spektru efektov a presvedčivým basom. Operačným systémom je Android TV 9.0, môžete využiť aplikácie ako  
Netflix, YouTube, Google Filmy a tiež prepojíte televízor a smartfón pomocou Chromecast. 
Cena: 479 EUR

     Samsung UE65TU7172
Až 65-palcový televízor s rozlíšením 4K, 
ktorý má prepracovaný systém SmartTV 
a predáva sa za atraktívnu cenu. K dispozícii 
je možnosť umiestnenie televízora na stenu 
a jeho využitie v podobe počítača s Office 
aplikáciami. Veľmi jednoducho sa inštaluje, 
využiť sa dá aj na príjem satelitného 
vysielania s podporou dekódovacej karty. 
Cena: 599 EUR

https://datacomp.sk/xiaomi-mi-tv-4s-43-_d401671.html
https://datacomp.sk/xiaomi-mi-tv-4s-43-_d401671.html
https://datacomp.sk/xiaomi-mi-led-tv-4s-55-_d408309.html
https://datacomp.sk/xiaomi-mi-led-tv-4s-55-_d408309.html
https://datacomp.sk/samsung-ue65tu7172-smart-led-tv-65-163cm-uhd_d406596.html
https://datacomp.sk/samsung-ue65tu7172-smart-led-tv-65-163cm-uhd_d406596.html
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Samsung QE55Q80TA 
– do 1000 EUR
Tento 55-palcový televízor je v dobe tvorby 
sprievodcu v akcii za 949 EUR. Je to QLED 
televízor s priamym zadným podsvietením a jeho 
adaptívnym prispôsobením podľa vonkajšieho 
osvetlenia. Rovnako zvuk sa prispôsobuje scéne 
a doslova počujete smer, v akom sa osoby 
na scéne pohybujú. Využiť sa dá aj Ambient 
Mode+, teda televízor ako keby splynie s pozadím 
alebo si zobrazíte interaktívny obsah.

Panasonic TX-50HX810 
– do 700 EUR
Ide o EDGE LCD televízor s výborným obrazom 
na 50" displeji a s rozlíšením 4K, frekvenciou 50 Hz. 
Panasonic je zameraný na vernosť obrazu 
k originálu. Tento televízor podporuje aj normy, 
ktoré ďalej vylepšujú obraz pri streamovanom 
obsahu (Dolby Vision, HDR 10+, HLG). Na zadnej 
strane má dva reproduktory. Podporuje všetky 
na Slovensku používané streamovacie platformy 
a využiť môžete aj vlastnú mobilnú aplikáciu 
na spojenie so smartfónom. alebo do kuchyne.

Samsung QE55Q64T
– do 700 EUR
Ide o televízor s technológiou QLED, 55-palcovým 
displejom s rozlíšením 4K a 100 % objemom farieb. 
Veľmi jednoducho sa inštaluje pomocou prepojenia 
zo smartfónom. Dosahuje veľmi dobrý obraz, jeho 
výhodou je vynikajúci systém SmartTV s podporou 
zrkadlenia obrazu zo smartfónu na televízore, využitím 
systému DeX, zobrazenia fotogalérie zo smartfónu 
a zobrazenia viacerých zdrojov obrazu naraz. 
Cena: 669 EUR

https://datacomp.sk/samsung-qe55q64t-smart-qled-tv-55-138cm-uhd_d406533.html
https://datacomp.sk/samsung-qe55q64t-smart-qled-tv-55-138cm-uhd_d406533.html
https://datacomp.sk/default.asp?cls=stoitems&stifulltext_search=and&fulltext=Panasonic+TX
https://datacomp.sk/samsung-qe55q80tatxxh-55-uhd_d406937.html
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Philips 65OLED805 
– do 2500 EUR
Tento až 65-palcový televízor je vybavený 
procesorom P5 už 4. generácie, teraz s podporou 
umelej inteligencie. Pritom využíva neurónové 
siete a strojové učenie na analýzu klipov z vlastnej 
databázy obrazov. Takto sa vytvorí realistický 
a prirodzený obraz. OLED805 splňuje všetky 
štandardy HDR. Pre zvuk je tu 50 W systém 
s vynikajúcimi basmi a dekodérom Dolby Atmos. 
Operačný systém je Android, vyhotovenie je 
ultratenké a televízor je doplnený zadným 
podsvietením Ambilight s detailným nastavením.

LG OLED65CX – do 1500 EUR
Toto je zážitok z kina u vás doma, a to obrazom 
aj zvukom. Používa 65-palcový OLED panel so 4K 
rozlíšením. Má dokonalú čiernu farbu a vynikajúci 
kontrast. Vyhotovením je to ultratenký displej. 
Za kvalitou obrazu je procesor α9 s podporou umelej 
inteligencie. Podporuje Dolby Vision IQ a Dolby 
Atmos. Ak chcete obraz aký plánoval režisér, je tu 
režim Filmmaker. Pre hry na tomto televízore je 
dôležitá podpora NVIDIA G-Sync. V akcii je teraz 
za 1499 EUR.

TCL 65C815 – do 1200 EUR
Toto je náš tip a dostal aj ocenenie EISA. Ide 
o 65-palcový QLED displej 100 Hz s podporou 
Dolby Vision, HDR10+ a Dolby Atmos. Operačný 
systém je Android, teda o aplikácie nebude 
núdza. Televízor má priamo zabudovaný 
subwoofer ONKYO vo formáte 2.1 a zvuk znie 
veľmi dobre. Oneskorenie je len 10 ms, preto sa 
dá využiť aj na hry. Televízor sa dodáva s dvojicou 
diaľkových ovládaní. 

https://datacomp.sk/default.asp?cls=stoitems&stifulltext_search=and&fulltext=LG
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Samsung QE65Q800TATXXH
– do 4000 EUR 
Toto je momentálne najvyššia kvalita 
televízora s rozlíšením až 8K a 65-palcovým 
displejom. Má zadné podsvietenie, čo 
znamená mimoriadne kvalitný obraz 
s vysokým kontrastom a hlbokou čiernou 
farbou. Displej má na sebe antireflexnú 
vrstvu a vo zvuku sa prejavuje pohyb osôb 
na scéne. Zvuk je možné ďalej vylepšiť 
pomocou soundbaru a zároveň využiť aj 
zabudované reproduktory. Obraz z TV sa dá 
zrkadliť na aj na smartfóne. 

Cena: 3799 EUR

LG 65NANO90
LG televízor s technológiou 
NanoCell, lokálnym stmievaním 
a bez fotobiologického rizika. Vo 
výsledku to znamená výborný 
kontrast, čisté farby a hlbokú 
čiernu farbu. Tento televízor 
sa dá ľahko spojiť s mobilom, 
výborné je jeho diaľkové ovládanie. 
Základom spracovania obrazu 
je výkonný procesor a špeciálny 
režim umožňuje sledovanie filmu 
v pôvodnej farebnej kvalite ako ho 
zamýšľali jeho tvorcovia. 

Cena: nebola uvedená

Ondrej MackoNajširšiu ponuku 
televízorov nájdete na 
www.datacomp.sk 

https://datacomp.sk/samsung-qe65q800tatxxh-65-8k_d406942.html
https://datacomp.sk/samsung-qe65q800tatxxh-65-8k_d406942.html
https://datacomp.sk/default.asp?cls=stoitems&stifulltext_search=and&fulltext=lg+tv
https://datacomp.sk/default.asp?cls=stoitems&stifulltext_search=and&fulltext=lg+tv

