
 Android TV 

 Väčšina známych výrobcov značkovej elektroniky na dnešnom trhu 
 využíva operačný systém s Androidom. A to nielen v rámci mobilných 
 telefónov či tabletov, ale rovnako aj u takzvanej Smart Android TV. 
 Android sa tak celkovo stal jedným z najpoužívanejších operačných 
 systémov vôbec. 

 Prečo Android televízor? 
 Jednoducho jednoduchosť, z čoho vznikol aj názov Smart. Moderná doba už dávno nie je o 
 zbytočných komplikáciách, práve naopak.  Zjednodušujeme  . Všetko. Aj zážitky zo sledovania 
 televízie. 

 Umelá inteligencia je známa aj jednoduchým používaním internetového prehliadača a to už aj 
 priamo v TV. A naozaj vám k tomu stačí samotný  diaľkový ovládač  . Či už pôjde o sťahovanie 
 aplikácií priamo z Google Play alebo počúvanie obľúbenej hudby prostredníctvom televízora, 
 všetko jednoducho zvládnete. 



 Náhrada drobnej elektroniky 
 Android televízor vám dokáže  nahradiť  mobilný telefón, na ktorom určite trávite viac času ako 
 by bolo reálne vhodné. Preto neváhajte a vyzbrojte sa  Smart Android televízorom  a to čo 
 najskôr! Určite pôjde o zážitky nových rozmerov, o ktorých ste doteraz netušili. 

 Taktiež dokážete TV s Androidom využiť na  zrkadlenie obrazovky  prostredníctvom iného 
 externého zariadenia (notebooku či telefónu) a to napríklad v rámci prezentácie. A presne o 
 tomto je umelá inteligencia. 

 Čím sa vyznačuje TV Android? 
 Určite každý ocení jednoduché ovládanie a to bez ohľadu na vek. Presne na to boli Android 
 Smart TV navrhnuté a následne vyrobené, aby si ich mohol dovoliť  naozaj každý  . Dokonca u 
 niektorých druhov Android televízorov existuje možnosť využitia aj pre zrakovo postihnutých, 
 kde sa jednoducho aktivuje funkcia  hlasového ovládania  televízora. Avšak, ovládanie 
 pomocou hlasu ocení ktokoľvek a to najmä v prípade straty ovládača. 

 U väčšiny inteligentných televízorov prichádza do úvahy aj možnosť hrať rôzne hry a to či už 
 prostredníctvom stiahnutia z Google Play alebo stolného počítača, ktorý si jednoducho a rýchlo 
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 so Smart TV prepojíte. Takto si dokážete vychutnať PC hry, ktorým kvalitný televízor dodá nový 
 rozmer. K TV je v rámci hier možné pripojiť napríklad klávesnicu či joystick a to formou USB. 

 Výhody Android TV 
 ●  Moderný dizajn 
 ●  Jednoduché ovládanie 
 ●  Prepojenie s externými zariadeniami 
 ●  Wifi 
 ●  Možnosť využitia USB vstupu (napríklad pri použití klávesnice) 
 ●  Vhodný pre každého (bez ohľadu na vek či zdravotný stav) 

 Nevýhody Android TV 
 ●  Zákazníci uvádzajú u niektorých značkách po dlhodobom používaní občasné sekanie a 

 spomalenie systému 
 ●  Aktualizácia systému 
 ●  Staršie modely majú starší OS a sú dokonca väčšie, čím zaberajú viac miesta 

 Ako vidíte, všetko má svoje pre a proti. Je už na vašom uvážení, čo je pre vás najlepšie. 





 Podľa čoho vyberať? 
 Je na každom zákazníkovi, pre akú značku a variant televízora sa nakoniec rozhodne. 
 Viac-menej, princíp jednoduchosti fungovania operačného systému Android je v každom 
 prípade rovnaký. Avšak, predsa je tu niečo, na čo by ste mali pri kúpe vhodného Smart TV dbať. 

 Sledovanie TV je najmä o zážitku. A aby sme docielili čo najkvalitnejší zážitok z pozerania, 
 kľúčovým faktorom bude preto zohrávať  kvalita obrazu  . Predsa, o čom by to bol televízor, keby 
 nemal kvalitný obraz? 

 Za kvalitu obrazu zodpovedá použitá technológia pri výrobe displeja. Dnes poznáme tri typy 
 obrazoviek a to: 

 ●  LED - nižšia trieda, avšak pri výrobe používaná najčastejšie 
 ●  QLED - zlatá stredná cesta 
 ●  OLED - prvotriedna kvalita súčasnosti 

 Pred kúpou si poriadne zvážte, aký typ obrazovky uprednostníte. Nech už preferujete čokoľvek, 
 vždy si dokážete vybrať. 

 A čo cena? 
 Všetko závisí od druhu, veľkosti a parametrov konkrétneho produktu. Taktiež, kvalita každého 
 výrobcu je iná a rovnako tak je to aj s cenou. V rámci rozpočtu si ale dokážete vybrať zo širokej 
 ponuky, pričom Android TV strednej a nižšej kvality sa pohybuje okolo 200 až 300 eúr. 
 Samozrejme, čím väčší televízor s pribúdajúcimi parametrami, tým viac sa to podpíše aj na 
 konečnej sume, ktorú zaplatíte. 


