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Philips TV presenterer innebygd Google Assistant™ i Android TV på IFA 2017 
 

 

Philips TV innfører nå innebygd Google Assistant-funksjonalitet i sine Android TV-apparater. De 

viktigste funksjonene er: 

  

● Innebygd Google Assistant-funksjonalitet gjør Philips Android TV-er sikre for fremtiden 

● AI-styrt hjelpeteknologi styrker brukeropplevelsen med Philips Android TV   

● En ny AmbiSmart-app for smarttelefon fungerer morsomt og enkelt sammen med Ambilight 

● AmbiSmart-appen er også en virtuell fjernkontroll som gjør navigering i TV-funksjonene 

enklere    
 

Innføringen av Google Assistant i Philips Android TV-er gjør det 

mulig for brukerne å få hjelp med forskjellige oppgaver, f.eks. å 

finne innholdet de liker fra Netflix eller YouTube på en enkel 

måte, eller få den informasjonen de trenger, f.eks. værmelding 

eller de siste nyhetene fra de viktigste mediekanalene, eller 

kanskje styre andre smartenheter som Philips Hue-lamper. 

 

Alt brukeren trenger å gjøre, er å trykke på mikrofonknappen på 

TV-ens fjernkontroll, stille et spørsmål og Google Assistant tar 

det derfra.  

 

Google Assistant vil være tilgjengelig på Philips Android TV-er fra 

2017 etter at de har mottatt programvareoppdateringen til 

Nougat-versjonen av operativsystemet. Planen er å begynne høsten 2017. På Philips Android TV-er 

som ikke leveres med innebygd mikrofon på fjernkontrollen, vil Google Assistant være tilgjengelig via 

en mobilapp fra Google kalt Android TV Remote. 

 

Google Assistant blir lansert på Android TV-plattformen som i starten støtter den engelske 

språkversjonen, og etter hvert følger andre utvalgte europeiske språk. 

 

Ny AmbiSmart-app for smarttelefoner 

AmbiSmart-appen vil gjøre det mulig for brukerne å bruke den sammen med 

Ambilight på en morsom og enkel måte, dvs. endre fargene i Ambilight eller hvilke 

moduser den fungerer i. Brukerne kan også designe sin egen forhåndsinnstilte 

fargemodus.  

 

Appen har også en «virtuell fjernkontrollfunksjon» som gjør det mulig å styre de 

fleste TV-funksjonene via smarttelefonen. Appen vil bli levert for Android-

smarttelefoner i september 2017, og iOS-versjonen følger kort tid etter. 

AmbiSmart-appen er utviklet for 2017-versjonene av Ambilight-TV-er og fremtidige 

TV-er. 
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Ambilight  

Philips unike Ambilight-system benytter rekker av LED-lys montert på baksiden av 

apparatet slik at de skaper en farget lysrand på veggen bak TV-apparatet. Fargene endrer 

seg kontinuerlig slik at de passer perfekt til innholdet på skjermen. Dermed utvides bildene 

utover apparatets grenser, og det skapes inntrykk av et mye større bilde. Slik blir 

opplevelsen sterkere og mer underholdende. 

 

Android TV 

Android TV er et operativsystem fra Google. Det tilbyr tusenvis av filmer, serier og spill fra Google 

Play, YouTube og dine favorittapper. Personlig tilpassede anbefalinger betyr at du får mer tid til 

underholdning fordi du bruker mindre tid til å jakte på noe som er bra. Med innebygd Chromecast 

kan du enkelt overføre filmer, serier og bilder fra Android- eller iOS-enheten din til TV-en. 
  

Mer informasjon eller materiale kan du få om du kontakter: 

 

Pressekontakt:  
Joella Skoogh 

+46 708 32 22 65 

joella.skoogh@tpv-tech.com  
 

 

Teknisk ekspertise:  

Mads Neumann 

29 80 53 67 

mads.neumann@tpv-tech.com 

 

 

Teknisk ekspertise:  

Mads Neumann 

29 80 53 67 

mads.neumann@tpv-tech.com 

 

 

Produktspørsmål:  

Pär Josefsson 

+46 708 32 22 21 

par.josefsson@tpv-tech.com  

 

Høyoppløste bilder: http://www.tpvision.com/image-library/ 

Hjemmmeside: http://www.philips.no/TV  
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