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8K

Ultra High Definition
7680 x 4320

4K
Ultra High Definition

3840 x 2160
1080p Full HD
720p HD

8K UHD/7680x4320
Den senaste upplösningen på 
marknaden. Kommer att bli 
ny standard, men än så länge 
är det ont om material i 8K.

Ultra HD/4K/3840x2160
Dagens standardupplösning. 
Det finns gott om film och 
TV i 4K, både på Bluray och 
streaming. Dessutom har flera 
populära spel ett 4K-läge.

Full HD/1080p
Ett format på väg att fasas ut. 
Fortfarande helt OK för dig 
med begränsad budget.

HD Ready/720p/1080i
Äldre version av HD som 
knappt är aktuellt längre, 
utom i mindre apparater 
lämpliga för sommarstugan 
eller husvagnen.

UPPLÖSNING 2

Tittavstånd, storlek och upplösning är tre variabler som samspelar när du ska välja TV.  
Avstånd beror oftast på rum och möblering och faller sig ganska naturligt. Utifrån den  
väljer du sedan en lämplig storlek efter smak. Eftersträva gärna ett vilsamt tittande där 
du inte hela tiden måste flytta blicken för att ta in hela bilden. Tänk på att störst 
inte alltid är bäst. Om du bara köper en så stor TV som möjligt för 
pengarna kan du inte samtidigt räkna med att bildkvalitet  
ligger i toppskiktet. Dessutom kan en enorm  
jätte-TV ta över vardagsrummet väl mycket.

STORLEK 

Smart TV är samlingsnamnet för TV med appar, t ex för streaming eller spel. Smart TV innebär i princip att 
TV:n har ett operativsystem som ger dig åtkomst till och kontroll över innehåll och alla kopplade enheter. 
Streamingtjänster är bara en del av Smart TV:n – den har helt enkelt ett modernare gränssnitt. En del  
TV-apparater är dessutom integrerade med Google Home/Google Assistant. Ett alternativ eller  
komplement till en Smart TV kan vara en separat mediaspelare, som Apple-TV.

DUM ELLER SMART TV?3

Du vet känslan, du står där i den stora  
elektronikbutiken. Hela taket är fyllt av 
lysrör. Femtio enorma TV-apparater  
vräker ut superskarpa och bländande  
demonstrationsklipp med illgröna grodor 
och vattenfall. Tro mig, förhållandena 
kunde inte vara mer annorlunda än i ditt 
vardagsrum. Kombinera detta med prov- 
isionshungriga säljare som slänger ur sig 
olika förkortningar och siffror som inte  
säger särskilt mycket. Redan här luras 
många att köpa den TV som sticker ut 
mest, som i denna visuella boxningsmatch 
är allra mest uppskruvad. Väl hemma i  
soffan känns det sedan som om bilden 
nästan ska bränna bort näthinnan. TV- 
apparater idag är ofta fabriksinställda med 
just det här i åtanke. Överdriven skärpa, 
extrem kontrast, alla ”bildförbättrings- 

funktioner” påslagna. TV-apparaternas 
motsvarighet till en dubbelinbakad med 
extra allt, lökringar, bea och grädde på  
moset. Men det finns ett alternativ. På 
NetOnNet förväntas du läsa på lite innan 
istället, att ha koll innan du kliver in i  
Lagershopen. Kolla förslagsvis in Hemma- 
biotidningen som gör bra och seriösa 
tester av den senaste tekniken. Se sedan 
för guds skull till att ställa in TVn att visa en 
mer normal bild (se mitt inlägg om det) så 
kommer din nyinköpta maskin att ge dig  
betydligt mer glädje. Dina näthinnor kommer 
att tacka dig. 
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ENERGI OCH MILJÖ5

I energidokumentationen kan du se hur en TV presterar energimässigt och hur 
mycket el den drar. A+ är den bästa graderingen. 

BILD OCH BILD
FÖRBÄTTRING 
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OLED

Organic Light Emitting Diode används av flera  
tillverkare, däribland LG och Sony. Tekniken utmärks 
främst av bättre svärta och kontrast som varit en brist 
hos LCD-tekniken.

LED
Betyder Light Emitting Diode och är en teknik för  
hur bilden belyses. Idag använder de flesta LCD- 
apparater LED-teknik.

QLED
Quantum Dot LED är Samsungs konkurrerande teknik. 
Här är det främst ljusstyrkan som är överlägsen. 

LCD
Står för Liquid Crystal Display och har i många år varit 
den vanligaste TV-tekniken. Bilden skapas av ljusgenom-
släppande kristaller och en bakomliggande ljuskälla. 
Konkurrerade ut plasma-tekniken för många år sedan. 

HDR
HDR High Dynamic Range ger utökad kontrast och bättre 
färghantering. Kort sagt en bildförbättring som för en 
gångs skull inte bara är en marknadsföringsgrej. HDR 
innebär ett rejält kliv upp i bildkvalité och bör finnas med 
på din checklista vid köp av ny TV.
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Rörelseförbättringsteknik
Alla tillverkare har egna namn på detta, t ex  
Clear Motion Rate/TruMotion/MotionFlow.  
Tanken är att TV-bilden ska flyta mjukare. 
Många teknik entusiaster stänger dock av 
dessa funktioner då de påverkar bilden  
alldeles för mycket.

Ambilight
Philips system för att skapa färgat ljus bakom 
TV:n utifrån vad som visas på skärmen.  
En ganska unik lösning som inte faller alla 
på läppen.

Bildkvalitet är allt. OLED i 4K och 
med HDR har varit en självklarhet, 

men nu kanske du dessutom börjar 
sneglar på 8K? Oavsett står hög- 
upplöst bild med bästa svärta, 
kontrast och detaljrikedom på 

menyn. Tänk på att se till så att dina 
bildkällor levererar så bra material 

som möjligt!

Fokusera på färgåtergivning  
och uppdateringsfrekvens. Bild- 

förbättringsfunktioner (olika 
namn för varje till verkare) kan 

vara intressanta. 

Välj en 4K-TV så står sig 
apparaten i många år. Hitta 

en snygg apparat som du trivs 
med, välj inte utifrån siffror 

och kryptiska branschtermer. 
Smart-funktioner är lämpligt 
om du inte vill använda en 

separat mediaspelare.

4K är självklart om du kör 
spelkonsoler som stödjer det, 

detsamma gäller HDR. Respons-
tid är den viktigaste variabeln 
här. Se till att olika bildförbätt-

ringsfunktioner går att stänga av, 
då de tenderar att stjäla viktiga 

millisekunder.

Full HD räcker bra om du har en 
mindre budget, du behöver inte 
4K/UHD. Tänk på ljusstyrkan för 

de ljusa sommar kvällarna. 

FILMNÖRDEN

SPORTFANTASTEN

ALLROUNDTITTAREN TV-SPELAREN

SOMMARSTUGE
KÖPAREN

VILKEN TV
TYP ÄR DU?
Vilka funktioner och vilken 
TV du behöver beror på dig. 
Gör du lite av varje kan det 
passa med vissa apparater, 
medan en TV-spelare har 
andra krav.

LOCAL DIMMING
En teknik som stänger av bakgrunds- 
belysningen på de delar av skärmen som  
visar svart för ökad svärta och kontrast.

3D-TV
I ropet för ett par år sedan men blev bara en 
kortvarig fluga.

UPPDATERINGSFREKVENS
Hur ofta bilden uppdateras. En högre siffra  
kan teoretiskt sett vara bra för sporttittare, 
men oftast är siffran oväsentlig.

UPSCALING/UPPSKALNING
Förmågan att förstora upp videomaterial så  
att det matchar TV-apparatens upplösning.

ORDLISTA
BRA ORD 
ATT KUNNA

EN SEPARAT MEDIA
SPELARE KAN VARA 
VÄRT INVESTERINGEN! 
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PÅ NETONNET.SE/KLUBBHYLLAN HITTAR DU FLER GUIDER OCH TIPS FRÅN VÅRA EXPERTER.

UPPDATERADE


