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Philips yhdistää uudessa OLED-

televisiossaan ensimmäisenä upean 

kuvanlaadun, Ambilightin sekä 

Android TV-käyttöjärjestelmän 
 
Philipsin ensimmäinen 55-tuumainen OLED TV kantaa mallinumeroa 901F ja se pitää sisällään 

markkinoiden nykyaikaisimmat ominaisuudet 

 Laajan väriavaruuden suora OLED-paneeli 

 Perfect Pixel Ultra HD Engine 

 HDR Perfect 

 Kolmisivuinen Ambilight 

 Quad Core –prosessori 

 Android TVTM -käyttöjärjestelmä 

 Integroitu 6.1 äänijärjestelmä 

 Korkealaatuinen Eurooppalainen design 

 

 

Loistava mustantoisto 

OLED tekniikka tekniikka yhdessä Perfect Pixel Ultra HD-prosessorin kanssa luo upean 

mustantoiston, kontrastin, värit sekä liiketoiston toistaen kuvan huomattavasti 

luonnollisempana kuin perinteiset, reunoilta valaistut LED-televisiot. 

OLED-televisioiden erikseen valaistut kuvapisteet poistavat jatkuvasti päällä olevan 

taustavalon tuottamat ongelmat, sillä jokainen niistä voidaan erikseen sammuttaa. Näin 
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saadaan maksimoitua mustantoisto mutta myös parannettua huomattavasti television 

kontrastia.  

Huippuluokan mustantoiston ansiosta 901F OLED-televisio tarjoaa lisäksi tarkemman ja 

eloisamman värimaailman (99% DCI-P3 WCG). 

OLED TV:n katselukulmat ovat myös huomattavasti laajemmat kuin perinteisten LED-

televisioiden, jolloin kirkkaus, värit sekä kontrasti säilyvät optimaalisina riippumatta siitä, 

missä kohtaa olohuonetta televisiota katsotaan.  

Myös liiketoisto on ensiluokkaista. Tyypillisesti OLED-paneeli on jopa 100 kertaisesti 

nopeampi kuin LED-tekniikkaan perustuvan television paneeli. OLED-televisio tarjoaa siis 

huippunopean vasteajan, jolloin kuva pysyy tarkkana esimerkiksi urheilua katsottaessa. 

 

Upea kuvanlaatu 

OLED-paneelitekniikka yhdessä Philips Perfect Pixel Ultra HD Engine –prosessorin kanssa 

vie Philips-televisioiden kuvanlaadun jälleen uudelle tasolle. Philips-televisioiden kuvanlaatua 

mitataan Picture Performance Index-tasoilla ja uusi 901F saakin luvun 3800 PPI. 

4 miljardin pikselin prosessointiteholla rullaava Perfect Pixel Ultra HD Engine tarkkailee ja 

säätää jokaista kuvapistettä erikseen tarkkuuden, kirkkauden, häiriöttömien ääriviivojen sekä 

yksityiskohtien säilyttämiseksi. Kuvapiiri sisältää myös Ultra Resolution-toiminnon, jonka 

avulla saadaan tarkennettua FullHD-tasoinen kuva Ultra HD-tasoiseksi. 

Kontrasti optimoidaan Perfect Contrast-järjestelmällä, joka yhdistää alueellisen 

himmennyksen sekä Micro Dimming Perfect-piirin. 

OLED-paneeli yhdessä 17bit värienkäsittelyyn pystyvän Philips Perfect Color-tekniikan kanssa 

tarjoaa tarkan ja jopa 2250 biljoonan värin toiston televisioruudulla. Näin esimerkiksi ihon 

väri tai kirkas valkoinen toistuvat luonnollisina. 

Myös liiketoiston osalta päästään OLED-paneelin nopeuden myötä uuteen ulottuvuuteen. 

Philipsin uniikki Perfect Natural Motion poistaa liikkuvasta kuvasta ei-toivotut häiriöt 

varmistaen, että Ultra HD-tasoinen kuva toistetaan sulavasti täydellä tarkkuudella. 

HDR (High Dynamic Range) 

901F:n 540Nit maksimikirkkaus, laajan väriavaruuden OLED paneeli sekä Perfect Pixel Ultra 

HD-kuvaprosessori tekevät televisiosta täydellisen HDR-materiaalin katseluun. 

 

Ambilight 

OLED-television erittäin ohut kehys mahdollistaa television taakse sijoitetun Ambilight-

valaistuksen saumattoman yhdistymisen kuvaan. Kolmisivuinen Ambilight-taustavalaistus luo 

ennennäkemättömän upean televisiokokemuksen parantaen myös kontrastia.  

 

Integroitu 6.1 äänijärjestelmä 

901F:n ominaisuudet pitävät sisällään 30W 6.1 äänijärjestelmän, joka on toteutettu kuudella 

eteenpäin suunnatulla, ohueen alumiiniseen koteloon asennetulla kaiuttimella. Kaiuttimien 

luoman kirkkaan äänimaailman vastapainoksi on television taakse sijoitettu 

kolmikehätekniikalla toteutettu ns. Triple Ring-kaiutin, jonka integroidulla bassoelementillä 

voidaan toistaa myös vahvasti matalia taajuuksia. 

 

Korkealuokkainen Eurooppalainen design 

Philips 2016 901F OLED TV on suunniteltu yrityksen design-filosofian mukaiseksi noudattaen 

kahta pääteemaa: Näkyvää keveyttä ja Eurooppalaista käsityötä. 

Huipputekninen televisio on saatu mahtumaan erittäin ohueen ja kapeakehyksiseen koteloon 

OLED-paneelin ansiosta. Huomaamaton kromattu reunajalusta saa television näyttämään 

lähes ilmassa leijuvalta.  
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Android TVTM –käyttöjärjestelmä 

901F käyttää uusinta Googlen virallista Android TV-käyttöjärjestelmää, joka tarjoaa Google 

Playn sekä integroidun Google Castin avulla käytettäväksi laajan kirjon suosikkipalveluita. 

Saatavilla on myös perinteiset Philips Smart TV-palvelut. sekä tuki hybridi-tv –palveluille. 

Television tehokas Quad Core-prosessori sekä QWERTY-näppäimistöllä, äänihaulla ja 

hipaisutoiminnoilla varustettu kaukosäädin tekevät television käytöstä vaivatonta.  

 

Philips 55POS901F OLED TV tulee markkinoille vuoden 2016 viimeisellä neljänneksellä. 

Television markkinasuositushinta: 3499€ 

 

Lisää Philips OLED TV:stä: www.philips.com/OLED  

Vieraile Philips-televisioiden verkkosivuilla: www.philips.fi/TV  

 

 

Lehdistökontaktit: 

Joella Skoogh 

joella.skoogh@tpv-tech.com 

+46 70 832 22 65 

 

Tuotteisiin liittyvät lehdistötiedustelut: 

Juhani Hallamaa 

juhani.hallamaa@tpv-tech.com 
+358 50 327 8388 

 

Lisämateriaalit, kuvat ja videot ladattavissa: 

Kuvat, videot sekä IFA:n lehdistötiedotteet: ifa.philips.com 

Korkearesoluution kuvat: http://www.tpvision.com/image-library/ 

 

Videos: 

OLED: https://youtu.be/n-si7xYDc2E 

Ambilight: https://youtu.be/FZE5I-GcVVM 
Android TV: https://youtu.be/93WdFfp_Ib8 

Kuvanlaatu: https://youtu.be/RMizzL4D94E 

 

 
TP Vision  
TP Vision on televisioihin erikoistunut toimija visuaalisen digitaaliviihteen maailmassa. TP Vision keskittyy televisioiden 

kehittämiseen, valmistamiseen sekä markkinointiin Philips-tuotemerkillä Euroopassa, Venäjällä, Lähi-Idässä, Brasiliassa, 
Argentiinassa, Uruguayssa, Paraguayssa sekä Aasian-Tyynenmeren alueilla. Tuotamme markkinoille huippulaatuisia ja 

helppokäyttöisiä Philips-televisiotuotteita yhdistämällä osaamisemme tuotesuunnittelussa sekä TPV Technologyn joustavuuden ja 

nopeuden. Haluamme luoda mahtavan TV-kokemuksen asiakkaillemme. TP Vision on Philips TV:llä myös johtava valmistaja 
hotellitelevisiomarkkinoilla. TP Vision valmistaa yksinoikeudella Philips TV-televisioita em. maissa. Yrityksen omistaa TPV, joka 
on maailman johtava monitori, sekä LCD-TV valmistaja sekä Philips-televisioiden myyjä tuotemerkillä Kiinassa. TPV on pystynyt 

kasvamaan markkinoilla viimevuosien aikana tuotantomäärien, tuotekehityksen, logistiikan tehokkuuden sekä laadun avulla. TP 
Vision palveluksessa on n. 2000 henkilöä maailmanlaajuisesti.  

 

Tuotemerkit Google, Google Play, Google Cast sekä Android TV ovat Google Inc. omaisuutta 
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