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Vuoden 2018 Philips-televisiot pitävät sisällään  

Google Assistantin sekä HDR10+ -tuen  
 

Philips TV julkaisee uusia ominaisuuksia 2018-malleihin: 

● Google Assistant tulee kaikkiin uusiin 2018-vuosimallin Philips Android TV-

malleihin 

● Philipsin oma Smart TV-alusta saa uuden Saphi-käyttöliittymän 

● P5 kuvankäsittelypiiri tulee saataville 7000- ,8000- sekä OLED-malleihin 

● HDR10+ -tuki tulee saataville 8000-sarjaan sekä OLED-malleihin 

 

Philipsin 2018-vuosimallin televisiot saavat Google Assistant-tuen vuoden ensimmäisellä puoliskolla. 

Assistantin avulla television käyttäjä voi hakea esimerkiksi musiikkia, elokuvia tai muuta sisältöä 

suosituista videopalveluista kuten YouTubeTM and Netflix. Samalla ominaisuudella voi etsiä säätietoja, 

uutisia, asettaa muistutuksia tai tarkistaa liikennetilanteen alueella ja paljon muuta. 

Google Assistant mahdollistaa myös muiden kodin yhdistettyjen laitteiden, käyttämisen television 

kaukosäätimellä. Järjestelmä on yhteensopiva esimerkiksi Philips Hue-älyvalojen tai  Nestin 

kotiautomaatiojärjestelmien kanssa.  

Kaikki uudet Android TV:t tulevat tukemaan Google Assistant-toimintoa, joka päivittyy televisioihin 

vuoden ensimmäisen vuosipuoliskon aikana. Aluksi tuki on saatavilla Englanninkielisenä, mutta Google 

aikoo laajentaa kielitukea tulevaisuudessa. Philips tulee päivittämään Google Assistantin myös 

vuosimallin 2017 Android TV-malleihin lähitulevaisuudessa.  

Myös edullisemmat Philips älytelevisiot saavat nopeamman ja helppokäyttöisemmän käyttöliittymän. 

Uusi käyttöliittymä kulkee nimellä Saphi ja sen kehityksessä on keskitytty tuomaan tutut Philips-

älytelevisiopalvelut entistä helpommin käytettäviksi. 

 

P5 kuvanparannuspiiri ja uusi HDR10+ -standardi parantavat kuvanlaatua 

 

HDR10+ on uusi kuvastandardi, joka tulee jo olemassa olevan HDR10:n yhteyteen. Olemassa oleva 

HDR10 jo itsessään tarjoaa loistavan mustan toiston sekä maksimikirkkauden mahdollistaen upeat 

värit ja kontrastin. HDR10 käyttää staattista metadataa, jolloin koko elokuva esitetään samanlaisilla 

värien ja kontrastin/kirkkauden arvoilla. Uuden HDR10+ -standardin dynaamisen tekniikan avulla 

voidaan erotella kuvamateriaali kohtaus tai jopa kuva kerrallaan siten, että tumman kohtauksen 

kontrasti säilyy hyvänä ja kirkkaassa kohtauksessa saadaan yksityiskohdat kirkkaina näkyviin.  

 

HDR10+ löytyy vuoden toisen vuosipuoliskon aikana markkinoille tulevista Philips 8000-sarjan LED- 

ja OLED-televisioista. 

 

Syksyllä 2017 esitelty Philips P5-kuvanparannuspiirisarja esiteltiin yhdessä OLED-lippulaivamallien 

kanssa. Vuoden 2018 mallistossa P5 löytyy myös edullisemmista 7000- sekä 8000-sarjoista. P5 tuo 

25% enemmän kuvanparannusominaisuuksia ja 25% enemmän prosessointitehoa kuin edeltäjänsä 

Perfect Pixel HD Engine.  P5 toimii myös kaikkien verkkopalveluiden kanssa, jolloin katsottava on 

aina terävää, värit luonnolliset, liiketoisto sulavaa ja kontrasti ensiluokkainen. 
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Lisätietoja ja mediakontaktit: 

 

Mediakontaktit: 

Joella Skoogh 
joella.skoogh@tpv-tech.com 

+46708322265 

 

Tuotteisiin liittyvät kyselyt: 

Juhani Hallamaa 

juhani.hallamaa@tpv-tech.com 

+358503278388 

 

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

Verkkosivut: http://www.philips.fi/TV  

 

Videoita: 

YouTube/65OLEDseries 

 

  

Lehdistötiedotteen sisältö on tarkistettu julkaisuhetkellä, mutta voi vaihtua ilman eri varoitusta.  

Kaikki tuotemerkit ovat omistajiensa omaisuutta. 

 

Google, Android TV ovat Google Inc. tuotemerkkejä. 
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