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 Philipsin 2016 TV-mallisto täydentyy IFA-

messuilla esiteltävillä huippu-uutuuksilla 

Viimeisimmät täydennykset Philipsin 2016 TV-mallistoon ovat EISA-palkittu 65PUS7601 sekä nyt IFA-

messuilla julkaistu 55POS901F OLED-televisio. 

 

Kun nyt myös 5000-sarjaan on lisätty älytelevisio-ominaisuudet, tämä merkitsee että 90% Philips-televisioista 

on älytelevisioita ja 70% mallistosta hyödyntää Googlen virallista  Android TVTM –älytelevisioalustaa. 

 

4000-sarja -  HEVC 

Philips 4000-sarja Full HD-mallisto uusiutuu ja saa nyt myös HEVC-lähetysten tuen.  

 

4000-sarjan televisiot saavat kuvanlaatupisteet 200 PPI ja pitävät sisällään televisioiden perustoiminnot kuten 

Digital Crystal Clear-kuvamoottorin, 2x HDMI sekä 1x USB (2.0)-liitännät.  

 

4000-sarjan televisiot myös sisältävät antenni-, kaapeli- sekä sateliittivirittimet. 

 

5000-sarja – Android TV 

5000-sarjan FullHD-televisiot ovat seuraava askel 4000-sarjan perustelevisioista ylöspäin. Mallisto mm. 

sisältää uusimman Android TV-käyttöliittymän, Google Play-kaupan, integroidun Google Cast-toiminnon sekä 

Philipsin perinteisen sovellusvalikoiman. 

 

5000-sarjasta löytyy myös ilman älytoimintoja oleva, perinteinen pikkutelevisio 5231, jonka erikoisuuksiin  

kuuluu uniikin valkoisen designin lisäksi jalustana toimiva 16W 2.1 kaiutinelementti (2x4W + 1x 8W). 

Kaiuttimessa on Bluetooth-yhteys joten televisiota voidaan käyttää esimerkiksi lastenhuoneen 

viihdekeskuksena, keittiön huomaamattomana tunnelman luojana tai VGA-liitännän ansiosta vaikka 

työhuoneen monitorina.  

 

5231:n uniikki design onkin jo huomioitu Red Dot-designpalkinnolla.  

 

Syksyn uutuutena 5000-sarja saa myös perinteisillä Philips-älytelevisiotoiminnoilla sekä HEVC-lähetysten 

tuella varustetun, edullisemman 5301-mallin. 

 

5000-sarjan huipulta löytyy 5501 –sarja, joka pitää sisällään Android TV-käyttöjärjestelmän laajennettavalla 

8Gt muistilla, Dual Core-prosessorilla sekä sisäänrakennetulla WiFi-yhteydellä. 5501 on väriltään vaaleaa 

metallia sekä jalustana toimivat alumiiniset pinsettijalat. 

 

6000-sarja - UHD sekä HDR 

 

6000-sarja tarjoaa laajan kirjon erilaisia Ultra HD-televisioita. Lisäksi sarjasta löytyvät ensimmäiset HDR-

mallit sekä Philipsin uniikilla Ambilight-taustavalaisulla varustettuja malleja.  

 

6031- sekä 6101-mallit tarjoavat UHD tarkkuuden lisäksi Philipsin perinteiset älytelevisio-ominaisuudet.   
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6401-sarjasta alkaen televisiot ovat varustettu upean designin lisäksi kahden sivun Ambilight-taustavalaisulla, 

HDR-tuella, Android TV-käyttöjärjestelmän älytelevisiotoiminnoilla, tehokkailla Quad  Core-prosessoreilla 

sekä 8Gt sisäisellä muistilla joka on laajennettavissa. 

 

6500-sarja tuo mukanaan paremman Pixel Precise Ultra HD-kuvaprosessorin, käyttöä helpottavan 

kaksipuoleisen QWERTY-näppäimistöllä varustetun kaukosäätimen sekä suuremman HDR-kuvan 

maksimikirkkauden. 6500-sarjan televisiot ottavat myös harppauksen designissa metallisine yksityiskohtineen 

ja sisältävät vaihtoehtoisesti 2- tai 3-sivuisen Ambilight-taustavalaistuksen. 

 

7000-sarja - 3-sivuinen Ambilight sekä laajennettu väriavaruus 

 

Äärimmäisen tyylikäs 7000-sarja on kaikessa ohuudessaan Eurooppalaisen designin taidonnäyte. 7000-sarjan 

malleista löytyvät mm. HDR-kuvasta nauttiville laajemman väriavaruuden paneeli, 3-sivuinen Ambilight sekä 

Quad Core-prosessorit. Android TV-sovelluksille ja peleille sisäistä tilaa on 16Gt ja se on laajennettavissa 

ulkoiselle kiintolevylle.  

 

Myös 7000-sarjan äänenlaatuun on panostettu lisäämällä television taakse 2.1 äänijärjestelmä, joka käyttää 

patentoitua Triple Ring-tekniikkaa ja integroitua bassokanavaa tuottaen muhkean äänen säilyttäen television 

ohuen ulkoasun. 7181-mallissa ääni on tuotu näkyville television alle sijoitetun ja eteen suunnatun 15W 

kaiutinyksikön avulla. 

 

7000-sarjan huipulta löytyy edellisien vuosien 9000-sarjan huipputelevisioista elementtejä yhdistelevä 7601. 

65-tuumainen 7601 tarjoaa mm. 128-alueisesti himmennettävän kuvapaneelin taustavalaistuksen (local 

dimming) ja paneeli voidaan kirkastaa aina 700Nit asti, jolloin saavutetaan huippuluokan HDR-kokemus.  

 

Philips Premium Colour-prosessointi tuottaa myös 7601-mallissa 2250 miljardin värin toiston ja yhdessä 

Perfect Pixel Ultra HD-kuvanprosessorin kanssa se saa 2600PPI kuvanlaatupisteet. 

Televisio palkittiin myös hiljattain ”EISA European Best Buy Large TV”-palkinnolla. 

 

7601 on saanut myös uudella tavalla muotoillut avoimet pinsettijalustat ja sen kehys on harjattua alumiinia. 

 

8000 sarja – Ambilightin juhlaa 

 

8000-sarja pitää sisällään uniikkeja huippuluokan televisio-ominaisuuksia . 

 

Ambilight on toki suuressa roolissa keskihintaisista Philips-televisioista alkaen, mutta äärimmilleen viety 

Ambilight-kokemus löytyy 65-tuumaisesta AmbiLux (8901)-mallista, jonka taustavalaistus on toteutettu 

television taakse sijoitettujen yhdeksän videoprojektorin avulla. Näin television taakse saadaan muodostettua 

television kuvaa vastaava laajempi kuva, jolloin katselukokemus muuttuu kertaheitolla suuremmaksi.  

 

901F – Kaikki mitä haluat: OLED, UHD, HDR, Ambilight 3 sekä Android TV 
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Philipsin vuoden 2016 kruununjalokivi on ensimmäinen Philips OLED-televisio -  901F. Televisio tarjoaa 

OLED-paneelin lisäksi huippuluokan kuvankäsittelytekniikat mm. Perfect Pixel Ultra HD-kuvaprosessoinnin, 

Ultra Resolution-, Perfect Contrast- sekä Perfect Natural Motion –tekniikat sekä 17bit Perfect Colour-

värienkäsittelyn. Tuloksena tuore Philips OLED TV saa 3800 PPI kuvanlaatupisteet. 540Nit 

maksimikirkkauden avulla 901F onkin ensimmäinen Philips TV, joka kantaa HDR Perfect-logoa. 

 

Korkea kontrastin sekä ensiluokkaisen värientoiston lisäksi katseluelämystä parantaa Philipsin uniikki 3-

sivuinen Ambilight. Ambilightin lisäksi myös kattava Android TV-käyttöjärjestelmä on nyt ensimmäistä kertaa 

saatavilla OLED-televisiossa. 901F tarjoaa myös tinkimättömän 6.1 äänentoiston 15W teholla kuudesta 

ääniyksikköön sijoitetusta kaiuttimesta sekä 15W taakse sijoitetun Triple Ring-kaiuttimeen intagroidun 

bassokanavan kautta. 

 

Vieraile Philips TV kotisivuilla: www.philips.fi/TV 

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

 

 

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/ 

Videot: 

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

7600-sarja: https://youtu.be/67EH_Bj9Fu0 

7100-sarja: https://youtu.be/_-zKqf7eBwQ 

6500-sarja: https://youtu.be/tj4SO0-6Mms  

Kuvanlaatu: https://youtu.be/RMizzL4D94E  

Ambilight: https://youtu.be/FZE5I-GcVVM 

Android TV: https://youtu.be/93WdFfp_Ib8 

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. Lehdistötiedotteiden sisältö on tarkistettu julkaisuhetkellä, mutta 

tiedot voivat tarkentua ja muuttua ilman erillistä ilmoitusta. Kaikki tuotemerkit ovat omistajiensa omaisuutta. 
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