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KRISTIAN LEJON
Kort om mig

 39 år från Kristianstad

 Bott snart 8 år på Väster i Växjö med fru Cajsa, tre barn och 

hund.

 ”Fritiden” spenderas på renovering och barnens aktiviteter.

 Jobbat på Elgiganten sedan 2007. 

Började som deltidssäljare inom TV parallellt med studier.

 Fått äran att komma och prata med er om Smart-TV!



SMART-TV
Vad är det egentligen?

 En Smart-TV som är uppkopplad mot internet ger en rad möjligheter som tidigare krävt att man kopplat in en extern enhet, tex en dator.
 Smart-TV handlar om funktioner genom appar och program. Det har inget att göra med tex. Paneltekniker som OLED, QLED, Nanoled osv.
 Förenklat kan man säga Smart-TV är traditionell TV som slagits samman med en dator. Begränsad till vilka appar som finns tillgängliga.



SMART-TV
Vad är det egentligen?

 Likt mobiltelefoner där vi har iOs (iPhone) och Android (De flesta övriga) finns flera olika operativsystem för Smart-TV.
 De har olika fördelar, men gemensamt för alla är möjligheter att... 

- Spela upp filmer, serier och TV-program
- Spela upp musik
- Visa bilder 
- Köra diverse appar och spel

Samsung LG Google (Används av flera tillverkare) Apple TV



STREAMING
Den överlägset mest nyttjade funktionen inom Smart-tv

Vad innebär egentligen streaming?
 Att tex en film eller låt hämtas via internet i takt med att den spelas upp, istället för att allt laddas ner som en hel fil och sparas lokalt innan 

den kan spelas upp.

Ex.

För ca 20 år sedan Idag



STREAMING
Den överlägset mest nyttjade funktionen inom Smart-tv

Varför streaming?
 TV, film och serier helt på dina egna villkor.
 Du väljer vad du vill se.
 Du väljer när du vill se det.
 Det finns mängder med streaming-tjänster, något för alla.

Ex.



ÖVRIGA FUNKTIONER I EN SMART-TV

Casta / Projicera
 Skicka skärmbilden från dator eller telefon, tex för bild eller filmvisning.
 Olika namn beroende på system. Cast på Android och AirPlay på Apple.

Bild- & filmvisning
 Möjlighet att visa bilder från molntjänster, 

USB-minnenoch externa hårddiskar.
 Större, bättre bild när man tittar på semesterbilderna med familjen.
 Samsung The Frame påminner om en tavla.

Android Apple



ÖVRIGA FUNKTIONER I EN SMART-TV

Spel
 Fler och fler spel dyker upp på Smart-TV. Tex har samsung stöd för Xbox Gamepass.
 Till de flesta modeller kan man koppla handkontroll för bättre upplevelse.

Integrering i Smarta Hemmet (Exempel Google & Philips)
 Få upp bild från en smart ringklocka på när någon står vi dörren.
 Starta och styr din TV med rösten.
 Visa kalendern från din telefon.
 Skapa färdiga profiler med styrning av ljus vid filmtittande osv.



SKAFFA SMART-TV
Vad behöver jag?

Uppkoppling
 Internetuppkoppling är en förutsättning. 

Inga höga krav på hastighet, men gärna ett stabilt trådlöst nätverk
för bästa upplevelse och att slippa kabeldragning.

Bara funktionerna eller ny TV?
 Google TV och Apple TV är två exempel på externa enheter som 

ger din gamla TV full Smart-funktion.
 Kopplas in via HDMI och ansluts till ström.

Från ca 500 kr Från ca 1700 kr



SKAFFA SMART-TV
Vad behöver jag?

Ny TV?

 Fundera över vad du vill kunna göra med din nya TV. 

Vilka streamingtjänster vill du ha tillgång till osv.

Utifrån det kan säljaren hjälp dig rätt.

 Placering, ljusinsläpp i rummet påverkar vilken TV som passar 

bäst hos dig.

 Välj inte för liten TV. Efter någon vecka upplever de flesta att även 

en större TV känns bra och ger en bättre upplevelse.

 Ljudet i dagens TV är det enda som är sämre än för 15 år sedan. 

Välj gärna någon form av extern högtalare.



ATT INSTALLERA EN NY TV
Hur gör jag?

Uppstartsinstallation (exempel samsung)

 Din nya ställer frågor för dig att besvara, steg för steg, 

och sköter sen installationen på egen hand.

 Efter installationen kommer uppdateringar göras, 

Vilka kan ta en stund.



ATT INSTALLERA EN NY TV
Hur gör jag?

Saknar du appar? (exempel LG)

 De vanligaste apparna ligger förinstallerade.

 Saknas någon hämtar man själv enkelt ner dem via

LG content store/Samsung Apps/Google play/

Appstore beronde på vilken TV man har.



ATT INSTALLERA EN NY GOOGLE TV
Hur gör jag?

 De första man behöver är ett googlekonto (gratis). Det har man redan om man har en androidtelefon.

 Installationen sker steg för steg via appen Google Home

 Saknas någon app efter installation hämtar man själv enkelt ner dem via Google play



FRÅGOR



VILL DU PROVA SMART-TV?





FRI PC-SUPPORT FÖR KUNDKLUBBSMEDLEMMAR





TACK FÖR MIG!


