
LG OLED TV

LG OLED TV sa radí medzi najkvalitnejšie
televízory súčasnosti. Dôvodom je
prekvapivá kvalita obrazu, farieb, zvuku.
Navyše majú OLED LG televízory dlhú
životnosť a nižšiu spotrebu energie.
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Výhody a nevýhody OLED LG TV
+ nemenná kvalita pod akýmkoľvek uhlom sledovania
+ živé farby
+ dokonalé vyobrazenie čiernej farby
+ v porovnaní s LCD 1 000 x rýchlejšia frekvencia
+ vypnutý LG OLED TV znamená 100 % šetrenie energie
+ nižšia spotreba energie

- v porovnaní s QLED slabší jas

LG OLED televízory predstavujú na trhu prvotriednu kvalitu, o čom svedčí ich neustály
nárast predajov a s tým spojená aj následná spokojnosť zákazníkov. Z čoho vyplýva, že
OLED technológia má viac výhod ako nevýhod.

Čo rozumieme pod pojmom OLED?
Skratka OLED (organic light emitting diode) v preklade znamená organické svetlo
vyrážajúce diódy a ide zároveň o prvú technológiu práve od LG. Vďaka tejto technológii,
kde sú drobné pixely vo veľkom množstve husto osadené, ľudské oko vníma obraz ako
dokonalý.
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LG OLED televízor vs. QLED
Jedinečnosť, ktorú značka LG do televízorov OLED vniesla, je bezpochyby možnosť
sledovania TV z akéhokoľvek uhla, čo znamená, že nech už pred obrazovkou sedíte
akokoľvek, displej sa neleskne, neodráža svetlo a taktiež sa nemení ani kvalita farieb.
Technológia QLED, naopak, takúto funkciu zatiaľ nemá.

Na druhej strane, technológia QLED sa môže pýšiť overenou dlhou životnosťou, nakoľko
nielen na našom trhu pôsobí dlhšie, kde OLED predstavuje novinku, ktorá ešte,
samozrejme, nemala šancu overiť životnosť, ale značka LG napriek tomu ešte nikdy
nesklamala, preto veríme, že sa aj táto technológia časom osvedčí ako jednotka na trhu.
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Nový LG TV OLED ešte dnes
Veríme, že si, rovnako ako väčšina našich spokojných zákazníkov, obľúbite LG OLED TV.
Preto neváhajte a objednajte si svoj LG OLED televízor ešte dnes. Objednať tovar si môžete
online a to doručením buď expresnou prepravnou službou či osobným vyzdvihnutím priamo
na vašej obľúbenej pobočke Planeo.


