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Philips TV lanserar ny OLED, P5-bildprocessor och HDR-formatet HLG för 2017 

års utbud 

 

Förbättrad bildprestanda, unik uppslukande tittarupplevelse med Ambilight, Europeisk design och 

Android TV™ är några av höjdpunkterna från Philips nya TV-modeller. 

HDR10-kompatibilitet och Hybrid Log Gamma-funktionalitet garanterar dessutom suverän kontrast 

på modeller i 2017 års 6400-serie och uppåt. 

 Nya OLED-modellen med UHD Premium skapar högkvalitativa bilder 

 Nya snabbare & mer kraftfulla P5-processorn sätter ny standard för bildprestanda 

 Quad Core SMART TV-prestanda tillåter HDR-innehåll playback via Netflix 

 Det populära ‘synligt ljud’-designkonceptet finns nu i 7000- och 6000-serien 

 High-end Europeisk design på alla TV-modeller 

 

OLED – P5-bildprocessor, UHD Premium och centralt stativ 

Den mest avancerade modellen från 2017 års utbud är 55POS9002 – Philips andra 55” OLED-TV 

och den andra UHD Premium-certifierade TV:n från Philips. 

9002 med Android-TV inkluderar den nya P5-bildprocessorn och tresidig Ambilight, vilket 

kombinerat med den djupa svärtan skapar en ny referensstandard för bildkvalitet.  

De rena svarta nivåerna gör det också möjligt för OLED-TV:n att återge en mer exakt och levande 

färpalett (99% DCI-P3 WCG.) 

P5-bildprocessorn bidrar dessutom till 25% nya bearbetningsfunktioner och 25% mer processorkraft 

i jämförelse med den prisbelönta föregångaren Perfect Pixel Ultra HD-processorn. Resultatet blir en 

prestandaförbättring på de viktigaste områdena inom bildkvalitet – källkorrigering, skärpa, färg och 

kontrast.  

Kombinationen av 9002:s 750Nit ljusprestanda, 

den breda färgskalan i OLED-panelen och den nya 

P5-bildprocessorn resulterar i att modellen är 

både UHD Premium-certifierad och når upp till 

Philips höga HDR Perfect-standard – både för 

HDR10 och HLG-innehåll. 

 

9002 är designad i borstad alumnium med ett 

centralt stativ. Den tunna ramen skapar en visuell 

lätthet till TV:n, som är en del av Philips 

designfilosofi.   
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7000-serien - P5-bildprocessor, 10-bitars panel och HDR Premium 

7000-seriens ultratunna UHD TV-modeller introducerar ett nytt flaggskepp med 7502, som 
kommer i 49, 55 och 65 tum. 

7502 är Philips andra modell med P5-bildprocessorn och en 10-bitars panel med bredare färgskala 

(WCG). 

7502 når Philips HDR Premium-standard för både HDR10- 
och HLG-innehåll. 

TV:n har tresidig Ambilight, en mörk borstad aluminium-
ram och ett centralt, vridbart stativ. 

Philips har också integrerat en framåtvänd soundbar i 

enlighet med ‘synligt ljud’-designkonceptet. TV:n inkluderar 

den unika basförstärkande Triple Ring-högtalaren på 

baksidan av apparaten samt en kraftfull 45W förstärkare. 

Detta skapar ett brett stereoljud med djup bas och och 

skarp klarhet. 

Övriga modeller i 7000-serien inkluderar 7272  i 49 tum 

och 55 tum samt 7202  i 43 tum. Båda modellerna 

inkluderar Philips Pixel Precise Ultra HD Engine med 
Perfect Natural Motion och Micro Dimming Pro-teknik. 

Philips unika Ambilight-teknik skapar en uppslukande tittarupplevelse för alla modeller i 7000-serien. 

7272 inkluderar en tresidig version och 7202 erbjuder tvåsidig Ambilight. 

Alla nya modeller i 7000-serier inkluderar Android-TV. 

6400-serien –tresidig Ambilight, 10-bitars panel och HDR Premium 

6400-serien berikas med nya flaggskeppet 6482, som finns i både 49 tum och 55 tum.  

6482 innehåller funktioner som normalt reserveras för modeller i det övre segmentet – bland annat 

tresidig Ambilight, hög ljusstyrka, en 10-bitars panel med bredare färgskala samt en 14-bitars 
färgbehandling som gör att modellen når Philips HDR Premium-status. 

Bildkvaliteten hålls skarp oavsett källa, med naturliga, 

klara färger och mjuka rörelser tack vare Pixel Plus Ultra 

HD-motorn med Micro Dimming Pro-systemet. 

6482 är designad i en elegant ljus silverfärg och 
inkluderar en framåtvänd ‘synligt ljud’-soundbar. 

Nästa modell i 2017 års 6400-serie är 6432,  i 49 tum 

och 55 tum, samt 6412 i 43, 49, 55 och 65 tum. Båda 

modellerna inkluderar Philips kraftfulla Pixel Plus Ultra 

HD-processor och Micro Dimming Pro för skarpa bilder, 
levande och naturliga färger samt mjuka rörelser.  

All Ultra HD-modeller i 6400-serien under 6482 når Philips HDR Plus-standard för HDR10-innehåll. 

Sista produkten inkluderar Full HD-modellen 6402 i 32 tum, som har både tvåsidig Ambilight och 
Android-TV. 
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Läs mer om Philips TV-modeller: www.philips.se/TV  

Ladda ned bilder: http://www.tpvision.com/image-library/ 

YouTube: 

Upptäck Philips Ambilight TV: https://youtu.be/1zdrVVt9ItA 

6482: https://youtu.be/hBcJVLrC6UQ 

7502: https://youtu.be/2j33DTjzU2E 

9002: https://youtu.be/Aaub73pCK1k 
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