
Як обрати телевізор pobut-perfekt.com.ua?
Телевізор - це частина нашого побуту та інтер'єру. Перегляд передач, фільмів, ігри, спілкування онлайн, інтернет - це далеко не всі можливості, які відкриває
перед нами світ TV. У багатьох цей гаджет виконує функцію робочого екрану, тому від правильного вибору залежить багато.

Інтернет-магазин Побут-Перфект - це ідеальне місце для тих, хто шукає якісні телевізори за доступною ціною від європейського виробника. Ми готові
підібрати для вас модель, яка буде ідеально підходити під вимоги сім”ї чи особисто ваші. Розповімо, на що звернути увагу.

Матриця та підсвітка
Матриця - це основа картинки. Коли дизайн - це тільки особисті уподобання, то тип екрану - важливий момент для передачі зображення. Більшість сучасних
екранів телевізора виконані із рідких кристалів. Їх робота пропускати через себе світло потрібного спектру. Існує два види матриці:

● QLED
Ця технологія також називається “технологія квантових точок”. Вона не формує зображення, а електрично збуджує мікрочастки люмінофора. Під таким
впливом, останній самостійно засвічується та передає зображення. Спектральність зображення залежить від кількості часток. Панель цієї технології
яскраво передає зображення та здатна відображати більше відтінків, ніж OLED.

● OLED
Піксельна технологія. Тут в кожен піксель вбудований окремий світлодіод, які під напругою світиться. Така матриця не потребує зовнішнього
підсвічування, а точковість дала можливість виробникам створювати гнучкий екран.

Далі працює підсвітка. Використовуються два типи підсвітки:

1. LCD
Модель старого покоління, але ще на плаву. У такій підсвітці використані декілька суцільних ламп. Вони розтягуються полосами по всій довжині екрану.
На картинку буде впливати якість матриці. У LCD вона, як правило, тускніша, чим у LED.

2. LED
Підсвітка LED - це велика кількість вмонтованих в екран світлодіодів. Их важливими перевагами є енергозбереження. За рахунок кількості точкової
підсвітки, разом, світлодіоди передають зображення більш яскраво і чітко.

Діагональ
Перше, на що звертає увагу користувач - це діагональ. Більшість хибно вважає цей фактор найважливішим. Це не так. Діагональ потрібно обирати відповідно
до приміщення, у якому планується поставити телевізор. Це забезпечить комфортний перегляд та виключить зайве навантаження на зір.

Діагональність TV починається з 19 дюймів та може досягати 85 і більше.



Враховуйте те, що чим більша діагональ, тим більша ціна моделі. Купити телевізор на Побут-Перфект можна в альтернативних варіантах по ціні.
Консультанти радо допоможуть вам обрати “золоту середину” ціна-діагональ-якість зображення.

Додатковий функціонал
Крім основної функції перегляду, сучасний телевізор - це величезна кількість можливостей. Вмонтовані додаткові фічі та функціонал, без проблем
розширюють можливості. Сюди відносять:

● smart TV;
● додаткові порти та роз'єми;
● кріплення.

Технологія smart TV дає телевізору доступ в інтернет, що ще більше розширює його можливості. Завдяки цьому, ви з легкістю зможете користуватись усіма
програмами, які використовуєте на смартфоні чи комп'ютері - YouTube, Skyp, Zoom та інші соціальні мережі. Завдяки роз'ємом різних типів, до телевізора
підключити камери, приставки, телефони. Кріплення робить ваш телевізор мобільним та вертким, або просто надійно фіксує на стіні.

Купити телевізор на Побут-Перфект
Купити телевізор на Побут-Перфект - це обрати для себе функціональний варіант за доступною ціною Великий вибір товару на сайті, дає змогу підібрати
товар під будь-який бюджет. У нас якісний сервіс, швидка доставка та доступні ціни за європейською якістю. Ми працюємо, щоб ви відпочивали!


