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Päämääränä loistava katselukokemus: Kuvassa uusi Philips OLED TV, joka on varustettu uniikilla 

Ambilight-taustavalaistuksella. 

Philips TV: Viisi televisiokatselua 

parantavaa asiaa vuodelle 2017 

 ”Yli puolet Pohjoismaissa myytävistä televisioista on 55-tuumaisia tai suurempia. 

Kulutuselektroniikan myyntiä mittaavan GfK:n mukaan Pohjoismaisiin olohuoneisiin myös 

yleensä hankitaan suurempi TV kuin muissa Euroopan maissa”, kertoo Philips TV:n 

Pohjoismaiden CEO Henrik Kyhl.  Kaikki tähtää hyvään katseluelämykseen ja Kyhl listaakin 

viisi asiaa, jotka parantavat tätä kokemusta vuonna 2017:  

 Suurempi kuva 

 4K UHD, HDR sekä laajan väriavaruuden kuvapaneelit 

 Uuden sukupolven Android TV-älytelevisiot sekä älykoti 

 Sisäänrakennettu Google Cast-ominaisuus 

 OLED-kuvatekniikka 
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Ultra HD-resoluutio, 4K, on tänä päivänä yhä useamman television hankkijan vaatimus. Tällä 

tarkoitetaan neljä kertaa suurempaa kuvatarkkuutta perinteisiin Full HD-televisioihin 

verrattuna. Toinen uusi ominaisuus on nimeltään HDR, joka tulee sanoista ”High Dynamic 

Range”, joka löytyy lähes kaikista Philips Ultra HD-televisioista. HDR parantaa kuvan 

kontrastia sekä toistaa värit luonnollisina. Laajemman väriavaruuden tarjoavat, 10-bittiset 

paneelit ovat myös jatkossa mukana Philips UHD TV-malleissa.  

”UHD, HDR ja laajemman väriavaruuden näyttöpaneelit yhdessä älykkään 

kuvankäsittelytekniikan kanssa luovat sen upean televisiokuvan: Luonnollisemmat 

värit,paremman mustantoiston sekä suuremman kontrastin”, summaa Henrik Kyhl.  

Suuri osa Philips-älytelevisiosta käyttää Android TV-käyttöjärjestelmää, mikä mahdollistaa 

tuhansien sovellusten lataamisen televisioon joko Google Play-sovelluskaupasta tai Philipsin 

omasta sovellusvalikoimasta. Saatavilla ovat toki kaikki kotimaiset suosikkisovellukset sekä 

hybriditv-toiminnot.  

Android TV:n sisäänrakennettu Google Cast-ominaisuus on monille tuttu suositusta 

Chromecast-laitteesta. Sisäänrakennetun Google Cast-toiminnon avulla ei tarvita enää 

erillistä TV-tikkua sisällön siirtämiseen tabletista tai mobiililaitteesta televisioon.  

Android TV:n avulla onnistuu monien kodin lisälaitteiden hallinta. Esimerkiksi suositut Philips 

Hue-tuoteperheen älyvalot saadaan toimimaan television kuvaa mukaillen. 

Hiljakkoin Philips julkaisi myös markkinoinen ensimmäisen Android TV:llä varustetun OLED-

television. Palaute on ollut erittäin positiivista: 

“OLED TV on toki alkutaipaleella, mutta siihen nähden kysyntä on ollut todella kovaa. 

Uskomme että asiakkaamme arvostavat uniikin OLED-television, Android TV:n sekä 

Ambilight-taustavalaistuksen yhdistelmää, jonka vain Philips voi tarjota”, kertoo Kyhl. 

Television kuvan tarkasti takana olevalle seinälle heijastava Ambilight-taustavalaistus on 

saatavilla myös suurimpaan osaan Philips-televisioita vuonna 2017. 

Lue lisää Philips-televisioista www.philips.fi/TV   
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