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Inainte de a incepe sa dezvoltam subiectul din titlul articolului, incepem prin a a explica ce e
un TV Tuner deoarece multe persoane evita anumite produse din simplul fapt ca nu detin
informatii in legatura cu utilitatea si modul de folosire a respectivului produs. De aceea, e
important sa se cunoasca faptul ca un TV Tuner este un produs electronic care permite
transmiterea unui semnal TV oferit de operatorul de cablu direct pe monitorul unui calculator
sau laptop, fara a mai fi nevoie de prezenta unui televizor pentru receptionarea acelui semnal
tv. In acest mod se castiga mult spatiu intr-o incapare mai mica si se economiseste o frumoasa
suma de bani care poate fi folosita intr-un alt scop.
TV Tunerul poate fi intern sau
extern. In timp ce unul intern este introdus si cuplat in interiorul calculatorului printr-un conector
de tip PCI sau PCI-Express., acesta poate fi o solutie avantajoasa, fiindca este mai ieftin decat
unul extern, doar daca nu aveti de gand sa va schimbati calculatorul in urmatorii ani, respectivul
dispozitiv fiind dependent de unitatea PC. In schimb, un
tv tuner extern fara pc
nu necesita conectarea la un calculator sau laptop pentru a functiona, putand fi folosit chiar si
pentru a transforma un videoproiector intr-un televizor sau poate fi conectat la o consola de
jocuri, si chiar pentru a receptiona semnalul TV pe monitoare neconectate la un calculator. Un
TV Tuner extern are forma unui stick USB si se poate conecta prin portul USB al oricarui
calculator.

Dupa cum vedem si
aici
, pe piata exista numeroase modele de TV Tunere, atat interne cat si externe, preturile diferind
atat in functie de performanta si functiile suplimentare pe care le detine un astfel de dispozitiv,
cat si in functie de brandul respectivului produs. Cu toate astea, tv tunerele interne sunt din start
mai ieftine decat cele externe din simplul motiv ca sunt foarte limitate in ceea ce priveste
posibilitatile de folosire, fiind dependente de aparatul pe care se monteaza. De aceea, alegerea
unui tv tuner extern este mult mai avantajoasa, diferenta de pret fiind mica in comparatiile cu
benficiile pe care le aveti alegand un dispozitiv extern.

Faptul ca un tv tuner are functia PIP (Picture In Picture) care va permite sa folositi in acelasi
timp calculatorul atat ca spatiu de lucru cat si pe post de TV, reprezinta un imens avantaj pentru
persoanele a caror munca presupune a sta mult timp in fata unui monitor, dar care nu vor sa
rateze vizionarea anumite programe tv, cum ar fi urmarirea unei competitii sportive, de exemplu,
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in timp ce muncesc.

Ca o concluzie, tv tuner-ul extern ramane o varianta serioasa de luat in calcul pentru
numeroase persoane care doresc sa economiseasca bani si spatiu, avand in acelasi timp
avantajele unui televizor.
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