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Czym różni się monitor od telewizora i dlaczego 

warto wybrać monitor? 

 

Przeznaczenie użytkowania 

Podstawową różnicą jest przeznaczenie i to do jakich celów jest 

wykorzystywane urządzenie. Telewizory dedykowane są użytkowaniu 

prywatnemu, w domowych warunkach. Monitory wykorzystkuje się w celach 

komercyjnych, są to profesjonalne urządzenia do pracy w warunkach 

publicznych. 

Tryb pracy POZIOM/PION 

Monitor umożliwia oba tryby pracy, zarówno pion, jak i poziom;  telewizor tylko 

tryb pracy poziomej. Gdyby ktoś przypadkiem chciał użyć telewizora do pracy 

w pionie, straci gwarancję oraz bardzo duże prawdopodobieństwo  uszkodzenia 

telewizora (tzw. rozlanie się obrazu). 

 

Wytrzymałość/solidność 

Konstrukcja monitorów jest o wiele bardziej solidna niż telewizorów.  Obudowa 

jest sztywna i wytrzymała, a monitor bardziej odporny na wszelkiego rodzaju 

uszkodzenia. 

Jasność 

Monitory charakteryzują się wysoką jasnością, dostosowaną do różnych 

warunków komercyjnego użytkowania. Dzięki temu mogą być stosowane 

również w lokalizacjach mocno nasłonecznionych (na telewizorze obraz w 
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pełnym słońcu jest zupełnie niewidoczny). Wysoka jasność przekłada się 

extremalnie na poprawienie odbioru efektu końcowego - content jest dużo 

żywszy, jasny, widoczny.  

Tryb pracy ciągłej 

Monitory mogą pracować nawet 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu 

non stop. Telewizor wyłącza się po pewnym czasie – ma ograniczenia zarówno 

co do pracy ciągłej, jak również co do maksymalnej ilości godzin pracy na dobę. 

Przy dłuższym stosowaniu niż jest to przewidziane, telewizor traci gwarancję.  

 

Programowanie i samoobsługowość 

Monitor bardzo często ma wbudowany mini komputer z dyskiem  i specjalnym 

oprogramowaniem. Pozwala to na wgranie kontentu, zaprogramowanie 

wyświetlanych treści oraz ustawienie automatycznego czasu pracy (godzina 

włączenia i wyłączenia), jak również kolejność wyświetlanych treści i czasu na 

poszczególne sekwencje.  

Kontent może być zmieniany i programowany z jednego miejsca (np. biura) dla 

wszystkich monitorów i wszystkich lokalizacji w Polsce i na całym świecie. Nie 

angażuje to pracowników danej lokalizacji, wyklucza pomyłki na skutek błędu 

personelu. Sterowanie monitora zapewnia gwarancję tego, że monitor 

zachowa się zgodnie z założeniami i konfiguracją. 

 

 

Kalibracja 

Na monitorach można w łatwy sposób dokonać kalibracji (ustawienie tych 
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samych kolorów i jasności - szczególnie ważne, gdy monitory ułożone są w 

ściankę wideo lub znajdują się w tym samym pomieszczeniu). Telewizor nie daje 

takich możliwości, przez co odbiór wizualny może się różnic na kilku 

telewizorach.  

Wypalanie pikseli 

 W trelewizorze przy zbyt długim wyświetlaniu tego samego obrazu, wypalają 

się piksele, przez co po zmianie wyświetlanej treści, będzie widoczny „cień” 

poprzedniej.  

Gwarancja i serwis 

Monitory objęte są gwarancją od 24 do 60 miesięcy. Telewizory, z racji zakupu 

przez przedsiębiorstwo będą objęte gwarancją 12 miesięczną. W przypadku 

telewizorów brak dostępu do serwisu B2B, brak opcji wymiany ON – SITE Next 

Business Day. Przy realizacji projektu na telewizorach należałoby przyjąć 

kilkukrotnie wyższy koszt serwisowania i usuwania usterek lub samych 

telewizorów. 

Termika 

Kontrola termiczna znajduje się jedynie w monitorze. Ze względu na zupełnie 

innych układów chłodzenia, w przypadku zabudowy telewizora w meblu lub 

specjalnej obudowie, będą zdarzały się przegrzania.  

 

Abonament 

Abonament radio/TV – opłata wymagana tylko dla telewizorach.  


