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Vrijwel in elke huiskamer staat wel een tv. Het afgelopen jaar keken we iedere dag
gemiddeld 173 minuten tv. Een cijfer wat overigens al een paar jaar aan het dalen is.
Het hoogtepunt lag in 2015 met 200 minuten per dag. Deze daling wordt veroorzaakt
doordat we minder naar de voorgeprogrammeerde tv-zenders kijken. We willen meer
zelf bepalen waar we naar kijken en maken daarom steeds meer gebruik van streaming-diensten
zoals Netflix en Videoland. Vaak worden deze diensten ook op de tv bekeken.

Middelpunt
Dit apparaat is daarom niet weg te denken uit onze
huiskamer. De enorme populariteit hiervan zorgt
voor een snelle ontwikkeling. De tv’s worden
mooier, scherper, contrastrijker, dunner en vooral
groter. Een paar jaar terug werd een 40 inch als een
bakbeest gezien. Nu is het normaal om een 55 inch
in huis te hebben en je ziet steeds vaker een 65 inch
en zelfs nog groter. Prachtig voor de kijkbeleving,
maar hoe mooi je tv ook is, als je hem uitzet heb je
een groot donker vlak in je kamer.

Zwart gat
De diagonaal van een 55 inch tv bedraagt zo’n 140 cm. Met een
hoogte van 68 cm en een breedte van 122 cm levert dat een oppervlak
op van ruim 8.200 cm2. Wanneer de tv uitstaat, is dat één groot zwart
vlak en dit dan ook nog eens op een plek die vol in beeld is. Dat kijkt
nu eenmaal prettig als de tv wél aanstaat. Voor de (amateur-)
binnenhuisarchitect is dit vaak een design-technische nachtmerrie. Je
ziet dat wel in de winkels waar de tv wordt gekocht; de discussie gaat
dan tussen degene die graag zo lekker mogelijk kijkt (sport moet nu
eenmaal zo groot mogelijk in beeld) en de ander die graag een mooi
ingerichte huiskamer heeft waar een grote tv niet in past. Naast het
kopen van een kleinere tv zijn er andere oplossingen voor dit designprobleem, welke in dit artikel aan de orde komen.

Verbergen
Je kunt de tv natuurlijk gewoon verbergen in een tv-kast met deuren. Dat gaat natuurlijk lastiger met
de grotere tv-formaten. Er zijn daarom tv-meubelen waarin het apparaat wegzakt als je deze niet
nodig hebt. De tv verdwijnt dan netjes in de kast en je ziet er niets meer van.
Een fraaie oplossing, maar niet iedereen wil dit op deze manier. Dit probleem is natuurlijk ook bij de
tv-fabrikanten bekend en er die ontwikkelen daarom verschillende manieren om hun tv minder op te
laten vallen.
Oprollen
LG is de eerste fabrikant die zijn tv oprolbaar maakt. Het apparaat verdwijnt dan keurig in de
bijbehorende soundbar. De tv werkt ook wanneer deze niet helemaal is opgerold. Je kunt dan het
weer of bijvoorbeeld de beurskoersen op het overgebleven stukje scherm volgen. Dat is ook nodig,
want de tv, die overigens nog moet worden uitgebracht, wordt waarschijnlijk behoorlijk prijzig.
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Camoufleren
Samsung heeft gekozen voor een heel andere
benadering voor hetzelfde probleem. Zij maken het
apparaat gewoon doorzichtig. Nou ja, doorzichtig; het
gaat hier om een trucje. Je kunt namelijk met je mobiel
een foto maken van de achtergrond van je tv.
Deze wordt dan vervolgens zo getoond, dat het lijkt
alsof je door het apparaat heen kijkt. Samsung noemt dit
Ambient Mode: Dat ziet er best cool uit toch? Hoe echt
het effect overkomt, is deels wel afhankelijk van de
achtergrond.

Nu je dat apparaat dan toch aan hebt staan, kun je er veel meer mee moet Samsung hebben
gedacht. Met idee bedachten Samsung de volgende manier om de tv minder op te laten vallen.

In het voetlicht
Camouflage mag dan een goede manier zijn om iets niet op te laten vallen. Je kunt het apparaat ook
juist bewust op laten vallen. Met die gedachte in het achterhoofd heeft Samsung The Frame bedacht;
een tv die lijkt op een schilderij en kunst kan vertonen wanneer het apparaat in “standby” staat.
Daarvoor beschikt de tv over Art Mode. Dit is een energiebesparende modus waarbij er kunst wordt
vertoond vanuit de bijgeleverde Art Store. Deze kun je zien als een soort Spotify voor kunst. Er is een
reeks schilderijen gratis beschikbaar, maar je kunt je abonneren op een veel groter aanbod die
onbeperkt bruikbaar is.

Schilderij
Om het effect van een schilderij zo dicht mogelijk te benaderen is de tv van een lichtsensor voorzien
die het beeld heel precies afstemt op het omgevingslicht. Op die manier lijkt het alsof je naar een
schilderij kijkt met opvallend licht. Een ingebouwde bewegingssensor zorgt ervoor dat het apparaat
uitgaat wanneer er niemand in de buurt is. Op die manier wordt er stroom bespaard, wat de
gebruikskosten in de hand houdt
De tv heeft een verwisselbare lijst, die het apparaat het uiterlijk van een schilderij geeft. Tegen
meerprijs zijn er meerdere lijsten verkrijgbaar. De lijsten zijn magnetisch; verwisselen is een kwestie
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van vier keer klikken. Bij het apparaat wordt een speciale muurbeugel meegeleverd, waarmee de tv
plat tegen de muur is te monteren. Daarnaast is er voorzien in een speciale box, waarop alle
aansluitingen zitten. Die wordt vervolgens met een dun doorzichtig glasvezeldraadje op de tv
aangesloten. Zo wordt je kunstwerk niet ontsiert door allerlei kabels.
Fotolijstje
Naast kunst kun je ook je eigen foto’s tonen en kan het apparaat als smart tv worden gebruikt.
Gewoon tv kijken kan natuurlijk ook en het beeld is dan meer dan prima. Het apparaat is wel aan de
prijzige kant en voor het tonen van kunst en foto’s is het gebruikte breedbeeldformaat wat minder
geschikt. Hierin moest Samsung toch een compromis vinden.

Samengevat
Tv kijken is niet meer wat het vroeger was en de apparaten worden steeds groter. In dit artikel heb je
kennis kunnen maken met verschillende manieren om je tv minder prominent aanwezig te laten zijn
in je huis- of slaapkamer.

Foto's van Samsung, LG en PCMag
Meer informatie:
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•

tv kijk-statistiek: https://kijkonderzoek.nl/jaaroverzichten

•

tv-afmeting: http://www.audiodesign.nl/televisies/

•

tv verbergen in meubel: www.hybridmediasolutions.nl

•

Bright tv, oprolbare TV: https://www.bright.nl/nieuws

•

tv doorzichtig: https://www.thisiswhyimbroke.com

•

Samsung Ambient Mode: https://www.samsung.com/be/tvs/qled-tv/design/

•

Samsung The Frame: https://www.samsung.com/nl/tvs/theframe/overview/

•

The frame GIF: https://news.samsung.com/za/art-collecting-for-the-digital-age-sedition

