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ĐĂNG BỞI HÒA TRẦN VÀO LÚC THÁNG 4 12, 2020

Khi nói về tivi có khả năng kết nối mạng người ta nghĩ ngay đến smart tivi,internet tivi. Vậy nên chọn loại TV nào?

1Smart tivi, Internet tivi là gì?
Smart tivi là một chiếc tivi thông minh, có bộ nhớ, RAM, hệ điều hành và giao diện. Một chiếc Smart tivi sẽ cho phép bạn kết nối
mạng để tải ứng dụng và sử dụng các ứng dụng trực tuyến như máy tính.

Ngoài ra, TV còn được tích hợp các tính năng thông minh khác như: chiếu màn hình điện thoại lên tivi, tìm kiếm bằng giọng nói,
điều khiển tivi bằng điện thoại, dùng được chuột, bàn phím, kết nối tay cầm chơi game...

Smart tivi với giao diện thông minh và kho ứng dụng đa dạng
Internet tivi cũng là một chiếc tivi kết nối mạng được. Tuy nhiên, các ứng dụng, tính năng và khả năng đáp ứng các nhu cầu giải trí
sẽ đơn giản và hạn chế hơn so với Smart tivi.

Internet tivi có 2 loại: loại cơ bản không có hệ điều hành, chỉ có vài ứng dụng có sẵn và loại có hệ điều hành nhưng kho ứng dụng
ít và tốc độ xử lý sẽ không bằng Smart tivi.
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