DAMMA AV DINA BILDER

Visa dina bilder på
stora skärmen
Husets största skärm är förmodligen din tv, så vad
kunde vara mer naturligt än att visa dina bästa
bilder på den stora skärmen i vardagsrummet?
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Ofta hamnar dina bästa bilder till slut osedda på hårddisken. Vi har bestämt oss för att de ska fram i ljuset. Har du
själv några fiffiga sätt att visa dina bilder får du gärna dela med dig av dem på BONNIERDIGITALFOTO.SE/FACEBOOK

Undangömda på hårddisken ligger tusentals fina, roliga och spännande bilder i form av magnetiska nollor och ettor. Men där behöver de inte stanna,
för med några enkla steg kan du visa
dina bilder på tv:n, där de får nytt liv
och sprider glädje. Moderna plattskärmar är perfekta att visa digitala bilder
på. Många har redan köpt en tv med 4Kupplösning som gör att de digitala bilderna visas med ännu bättre skärpa.
Det enklaste sättet att väcka liv i de
slumrande bildfilerna är att överföra de

bästa bilderna till ett usb-minne eller en
extern hårddisk, som du sedan ansluter
till usb-ingången på tv:n.
Ett ännu bättre sätt är att använda
någon av de smarta HDMI-enheter som
kan anslutas till tv:n. Både Apple och
Google erbjuder kreativa lösningar när
det gäller bildvisning från mobilen, din
hårddisk eller sociala bildtjänster.
Om du ofta använder mobilen som
kamera, ska du tänka på att hålla den
vågrätt när du fotograferar, för då passar formatet bättre för visning på tv-

skärmen. Bilder i stående format blir
mycket små när de visas på en tv-skärm.
Du kan ofta välja mellan att låta en
viss bild visas permanent på tv:n, unge
fär som en extra tavla, eller så kan du
visa ett bildspel som regelbunder byter
bild – då kan du ofta använda en varierande zoomeffekt som gör bildvisningen
mer levande. Det finns även möjligheter
att lägga på musik när bilderna visas, så
att dina bilder presenteras som en multimediashow. Här visar vi hur du kommer i gång med tv-visningar.

Så använder du
Chromecast

Så använder du
Apple TV

Chromecast är en streaming
enhet som ansluts till tv:n,
så att du kan visa innehåll
på tv-skärmen trådlöst.
Pris ca 390 kronor.

Apple TV är en enhet som ansluts till tv:n och
visar innehåll från in
ternet och din Mac,
iPad eller iPhone på
tv-skärmen. Pris
ca 1 695 kronor.
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När du har installerat Chromecast
syns en ny ikon i det högre hörnet på de
appar som har stöd för Chromecast. Det
gäller bl.a. Google Foto. När du trycker på
ikonen frågar appen vilken Chromecastenhet som innehållet ska visas på.
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När du har valt Chromecast-enhet i Google Foto, väl
jer du vilka bilder du vill visa på tv-skärmen. Tryck helt
enkelt på bilden, så visas den på tv:n.

3

Du bläddrar bland
dina bilder genom att
som vanligt dra med
fingret över skärmen på
telefonen. Välj flera bil
der om du vill visa ett
bildspel.
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Du kan också visa
dina bilder som alter
nativa testbilder med
hjälp av gratis-appen till
Chromecast. Här kan
du bland annat ställa in
appen på att visa bilder
från en bestämd mapp i
Google Foto.

Apple TV har en fotoapp installerad. Den
heter Bilder och representeras av ikonen här
till höger. I appen kan du se bilder som du
har delat i ditt iCloud eller har tagit i din Bild
ström. Det finns även en app för Flickr.
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Du kan även ställa in din Apple TV och din Mac, så
att Apple TV visar bilder från din Mac på tv:n. Gå till In
ställningar och Konton, där du aktiverar Hemmadelning.
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Välj Datorer på din
Apple TV, så kan du se
innehållet från din Mac på
tv-skärmen. Du kan välja
vilka bilder som ska visas,
och du kan bläddra mel
lan enskilda bilder. Du har
även möjlighet att visa
bilder i form av ett bildspel, eller så kan du låta
Apple TV använda dem
till pausfunktionen.

4

Du kan visa innehåll
från iPhone via appen Bil
der på telefonen. Leta upp
de bilder du vill visa på
tv:n. Tryck sedan på Dela,
Airplay och Apple TV.
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