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Philips introducerer et nyt 65” OLED-TV 9-serie på IFA 

Philips introducerer ny TV-model i 9-serien – Philips’ første OLED-TV i 65”. TV’et 

kombinerer den nyeste OLED-teknologi med Philips P5 Perfect Picture-processor og 

baggrundsbelysningen Ambilight på tre sider. Denne kombination gør det til den nye 

topmodel i sortimentet hos Philips TV.   

 Et utroligt tyndt OLED-panel med wide color gamut 

 P5 Perfect Picture-processor  

 UHD Premium og HDR Perfect  

 Tresidet Ambilight, som nærmest usynligt forbindes med den rammefri OLED-

skærm  

 Android TV™ med Quad Core-processor  

 6.1 lydsystem integreret i foden  

 Europæisk design i glas og aluminium med højtalerstof fra danske Kvadrat – TV’et 

har da også vundet en Red Dot-designpris.  

 

Én af fordelene ved et 

OLED-TV er, at det giver et 

fuldstændig sort billede. Det 

nye 9-serie kan også levere 

et peak white output på 900 

nits, hvilket sikrer eminent 

kontrast mellem de lyseste 

og de mørkeste dele af 

billedet.  

Den nye 9-serie har en wide 

color gamut på 99% DCI-P3. 

Betragtningsvinklen er øget, 

så du er sikret god kvalitet 

næsten uanset hvor du 

sætter dig.  

P5 tilføjer 25 % flere 

processorfeatures og 25 % øget processorkraft sammenlignet med den prisvindende Perfect 

Pixel Ultra HD-motor. P5 har kraft nok til at håndtere de enorme mængder data, som Ultra 

HD- og 4K-billeder leverer, ligesom den korrigerer for støj og andre fejl i billedet.  

 

Ambilight integreres på en helt forrygende måde i den nye 9-serie takket være den 

ultratynde ramme, som gør, at der nærmest er en usynlig overgang. Det tresidede Ambilight 

skaber en endnu større oplevelse for seeren. Den har tillige indbygget et high-end 60W 

lydsystem i foden.  

 

Dette 65” OLED-TV har Googles certificerede Android TV-system, som giver adgang til et 

hav af TV-app’er, tjenester og indhold i Google Play Store, samt adgang til Philips Smart TV-

indhold.  

Philips 8602: Nyt med Ultra HD Premium  

Philips introducerer også model 8602 i 55” og 65” på IFA. 8602 er et LED-TV med Quantum 

Dot-teknologi, P5 Perfect Picture-processoren og Ambilight-baggrundsbelysning på tre sider.  

Det giver en flot tv-oplevelse. 8602 har også Android TV. 
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Yderligere informationer, billeder og video: http://www.tpvision.com/image-library/ 

 

 
Teknisk ekspertise og testprodukter: 

Teis Jensen 

21 24 82 74 
teis.jensen@tpv-tech.com 

 

Pressekontakt:  

Erling Madsen 

40 59 57 00 

philipstv@ajourpress.dk 

 

 

Website: http://www.philips.dk/TV  

Video: YouTube/65OLEDseries 
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