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Philips TV julkaisi uuden OLED-television, täysin uuden P5 kuvankäsittelypiirin  

sekä HLG-yhteensopivat HDR-televisiot vuoden 2017 mallistoonsa. 

 

Parempi kuvanlaatu, katselukokemuksen uudelle tasolle vievä Ambilight, Eurooppalainen design sekä 

Android TV-käyttöjärjestelmä ovat Philipsin 2017-vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon televisioiden 

kulmakiviä. 

Lisäksi uusi mallisto tarjoaa paremman HDR-yhteensopivuuden HDR10 sekä Hybrid Log Gamma-

standardien myötä.  

 Uusi OLED-televisio tarjoaa referenssitason kuvanlaadun 

 Tehokas P5 kuvankäsittelypiiri tuottaa huikean kuvan 

 Android TV tehokkaalla neliydinsuorittimella mahdollistaa kotimaisten ja ulkomaisten 

sovellusten vaivattoman käytön. 

 Koko malliston design on suunniteltu Eurooppalaiseen kotiin 

 

Upea OLED  

Malliston tähtenä loistaa uusi 55POS9002 OLED-televisio – Philipsin toinen UHD Premium-

hyväksytty OLED-malli. 

9002 on varustettu Android TV-käyttöjärjestelmällä, jolle löytyvät kaikki tärkeimmat kotimaiset ja 

ulkomaiset suoratoistopalvelut heti mallin tullessa markkinoille.  

OLED-television loistava mustantoisto luo edellytykset samanaikaisesti tarkalle värientoistolle. 9002 

pystyykin tarjoamaan erittäin laajan väriavaruuden (99% DCI-P3 WCG). 

Täysin uusi P5 kuvankäsittelypiiri huolehtii OLED-paneelin tuottaman kuvan laadusta: Liiketoistosta, 

tarkkuudestä, kontrastista, väreistä sekä kuvalähteen 

laadusta. 

9002 pystyy loistavaan HDR-toistoon täydellisen 

mustan sekä 750Nit maksimikirkkauden avulla. 

Televisio tukee HDR10 sekä HLG HDR-formaatteja ja 

se on UHD Premium-hyväksytty.  

 

Eurooppalainen design 

9002 on valmistettu aitoja materiaaleja hyödytäen. Sen 

avoin, harjatusta alumiinista valmistettu jalusta on 

sijoitettu keskelle televisiota niin, että television 

sijoittaminen on helppoa kaikenlaisille tasoille. OLED-

tekniikka mahdollistaa myös television uskomattoman 

ohuuden. Lisäsksi uusi OLED-malli on varustettu 3-

sivuisella Ambilight-valonheijastuksella, joka vie OLED-

katselukokemuksen uudelle tasolle. 
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2017 7000-sarja 

7000-sarjan erittäin ohut Ultra HD-malli 7502 tulee saataville yleisimmissä kokoluokissa: 49” 55” 

sekä 65”  

Myös 7502 pitää sisällään uuden P5 kuvapiirin sekä laajan väriavaruuden näyttöpaneelin. Tämän lisäksi 

malli toistaa HDR10 sekä HLG-formaatit. 

Philipsin uniikki Ambilight-taustavalaistus loistaa 7502-

mallissa kolmelta sivulta kuvaa vastaavaat värit seinälle. 

Mallin kehys on valmistettu tummasta harjatusta 

aluiinista ja keskelle sijoitetun, kääntyvän jalustan 

ansiosta television sijoittaminen olohuoneeseen on 

vaivatonta. 

Myös mallin äänentoistoon on kiinnitetty huomiota. 

Eteenpäin suunnattu kaiutinjärjestelmä saa tukea 

television taakse sijoitetusta bassoelementistä. 

Äänitehoa televisiosta löytyykin vaikuttavat 45W. 

 

 

7000-sarja pitää sisällään myös 49” ja 55” 7272 –mallit sekä 43” 7201-mallin. Nämä ovat varustettu 

Philipsin Pixel Precise Ultra HD-piirillä, Perfect Natural Motion-liikkeenparannustoiminnolla ja Micro 

Dimming Pro-tekniikalla.  

Näistäkin 7000-sarjan malleista löytyy Philipsin Ambilight-tekniikka: 7272-mallissa kolmelta sivulta ja 

7202-mallista kahdelta sivulta. 

Mallien kehykset ovat kapeat ja jalusta on toteutettu tukevilla reunajaloilla. 

7000-sarjan televisiot hyödyntävät Android TV-käyttöjärjestemää, jolle on saatavilla heti mallin 

tullessa markkinoille mm. kaikki tärkeimmät kotimaiset ja ulkomaiset suoratoistopalvelut sekä laaja 

valikoima pelejä ja muuta sisältöä. 

 

6400-sarja 

Vuoden 2017 6400-sarja pitää sisällään huimasti ominaisuuksia. 6482 –malli tulee saataville 

suosittuina kokoina: 49” sekä 55”. 

6482 pitää sisällään monia kalliimpien mallien uniikkeja ominaisuuksia, kuten 3-sivuisen Ambilight-

taustavalaistuksen, korkean paneelin kirkkauden, laajan väriavaruuden sekä 14-bittisen 

värienkäsittelytekniikan.  Kuvanlaadusta huolehtii Pixel Plus Ultra 

HD –piiri, joka mahdollistaa tarkan kuvan  kaikista lähteistä 

luonnollisilla väreillä sekä upealla liiketoistolla. 
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6482-malli on myös varustettu laadukkaalla äänentoistolla. Kapeat kehykset täydentyvät television 

alle sijoitetuilla kaiuttimilla, jotka tuottavat loistavan äänenlaadun. 

 

6432 – malli tulee saataville niin ikään 49- ja 55-tuumaisina ja 6412-malli 43”, 49” 55” ja 65” 

kokoluokissa. Molemmat mallit ovat varustettu Pixel Plus Ultra HD-kuvapiirillä sekä Micro Dimming 

Pro-tekniikalla.   

Kaikki 6400-sarjan Philips UHD-televisiot toistavat HDR-materiaalia HDR10-standardilla. 

6432 ja 6412-mallien suunnittelussa on pyritty mahdollisimman kapeaan kehykseen unohtamatta 

kuitenkaan Ambilight-taustavalaisua, joka näistä malleista löytyy molemmilta television sivuilta. 

6400-sarjan täydentää 32” 6402 FullHD-malli. 

Kaikki 6400-mallit ovat varustettu Android TV-käyttöjärjestelmällä. 

 

Mediakontaktit:  

Joella Skoogh 
+46 708 32 22 65 

Joella.skoogh@tpv-tech.com 
 

Tekniset kysymykset: 

Juhani Hallamaa 

+358 50 327 8388 

juhani.hallamaa@tpv-tech.com 

 

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

Tuotetietoja: www.philips.com/TV  

Kuvia: http://www.tpvision.com/image-library/ 

 

YouTube-videoita: 

6482: https://youtu.be/hBcJVLrC6UQ 

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

9002: https://youtu.be/Aaub73pCK1k 
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