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InfoProdukt RTV audio wideo multimedia

Spis tematów na rok 2021
Wydanie Telewizory, TV cyfrowa Sprzęt audio i wideo Smartfony, IT, multimedia

1/2021
(styczeń)

Telewizory OLED, QLED, NanoCell  
– najnowsze trendy Sprzęt dla DJ-ów Smartwache i smartbandy 

2/2021
(luty) Telewizory do gier Kolumny podłogowe Dyski SSD PCIE 4.0 jak wykorzystać możliwości

3/2021
(marzec) Telewizja DVB-T2, co trzeba o niej wiedzieć?  Odtwarzacze sieciowe audio Domowa szkoła i biuro  

- urządzenia wielofunkcyjne i drukarki

4/2021
(kwiecień) Wybieramy telewizor ze sztuczną inteligencją Kolumny podstawkowe Powerbanki i ładowarki  

– zasilanie na wyjeździe

5/2021
(maj) Sport na platformach cyfrowych Amplitunery i wzmacniacze stereo Telefony z najlepszym aparatem

6/2021
(czerwiec)  Jaki telewizor do oglądania sportu? Soundbary, subwoofery Bezpieczne przechowywanie danych

7/2021
(lipiec) Telewizja w podróży – aplikacje live i VoD Głośniki przenośne Bluetooth Monitory i telewizory dla graczy

8/2021
(sierpień)

Parametry telewizora i dekodera TV,  
które decydują o jego klasie Słuchawki nauszne, douszne i dokanałowe Technologia 5G w praktyce

9/2021
(wrzesień) Które telewizory i monitory 8K warto wybrać? Amplitunery kina domowego Nawigacje GPS, kamery samochodowe

10/2021
(październik) Telewizor z Androidem czy smart TV? Systemy multiroom audio Akcesoria dla graczy

11/2021
(listopad) Dekodery do telewizji z anteną czy bez? Głośniki do zabudowy Konsole do gier i akcesoria

12/2021
(grudzień) Telewizory wielkich formatów – kino w domu Stereofoniczne zestawy wieżowe Telefony typu rugged

Podane daty wydawnicze i tematy mogą w ciągu roku ulec zmianie.
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(wrzesień) Które telewizory i monitory 8K warto wybrać? Amplitunery kina domowego Nawigacje GPS, kamery samochodowe
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InfoProdukt RTV audio wideo media
Spis tematów na rok 2021

Wydanie Telewizory, TV cyfrowa Sprzęt audio i wideo Smartfony, IT, multimedia
1/2021                                

(styczeń)
Telewizory OLED, QLED, NanoCell  

– najnowsze trendy Sprzęt dla DJ-ów  Smartwache i smartbandy 

2/2021                     
(luty) Wybieramy telewizor ze sztuczną inteligencją Kolumny podłogowe Dyski SSD PCIE 4.0 jak wykorzystać 

możliwości

3/2021                          
(marzec) Telewizory do gier Odtwarzacze sieciowe audio Domowa szkoła i biuro – urządzenia 

wielofunkcyjne i drukarki

4/2021                                
(kwiecień) Telewizja DVB-T2, co trzeba o niej wiedzieć?                         Kolumny podstawkowe Powerbanki i ładowarki  

– zasilanie na wyjeździe

5/2021                         
(maj) Sport na platformach cyfrowych  Amplitunery i wzmacniacze stereo Smartfony  

– innowacje w ekranach i aparatach

6/2021                     
(czerwiec)  Jaki telewizor do oglądania sportu? Soundbary, subwoofery Bezpieczne przechowywanie danych

7/2021                     
(lipiec) Telewizja w podróży – aplikacje live i VoD Głośniki przenośne Bluetooth Monitory i telewizory dla graczy

8/2021                  
(sierpień)

Parametry telewizora i dekodera TV, 
które decydują o jego klasie Słuchawki nauszne, douszne i dokanałowe Technologia 5G w praktyce

9/2021              
(wrzesień)

Które telewizory i monitory 8K 
warto wybrać? Amplitunery kina domowego Nawigacje GPS, kamery samochodowe

10/2021                    
(październik) Telewizory smart TV i Android TV Systemy multiroom audio Akcesoria dla graczy

11/2021                           
(listopad)

Telewizory wielkich formatów  
– kino w domu Głośniki do zabudowy Konsole do gier i akcesoria

12/2021                  
(grudzień) Dekodery do telewizji z anteną czy bez? Stereofoniczne zestawy wieżowe Telefony typu rugged

Podane daty wydawnicze i tematy mogą w ciągu roku ulec zmianie.


