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Philips TV udvider OLED-sortimentet  
med nye modeller og skærmstørrelser 
 

Philips TV går ind for OLED som den foretrukne teknologi i topmodellerne. Og det bekræftes i 

2018-sortimentet, hvor der kommer flere nye modeller i både 55” og 65”. Alle modeller kombinerer 

den nyeste OLED-teknologi med Philips TV’s unikke P5 Perfect Picture-processor og baggrunds-

belysningen Ambilight på tre sider.  

 

Desuden introducerer Philips TV et midtersegment af LED-skærme, som også får P5-processoren. 

 

Philips’ første år med OLED har været særdeles succesrigt: 55” modellen 9002 har således vundet 

flere end 20 europæiske priser. I 2018-sortimentet kommer Philips med disse nye OLED-modeller:  

 OLED 973 - havde snigpremiere på udstillingen IFA i september og sendes nu på det danske 

marked 

 OLED 873 – efterfølgeren til 9002 kommer på det danske marked inden for de nærmeste 

par uger 

 OLED 803 – med minimalistisk design kommer på markedet til sommer. 

 

Alle modeller er UHD Premium og har HDR Perfect. Den tresidede Ambilight nærmest smelter 

sammen med den kantløse OLED-skærm. Der er også Android TV™ styret af en Quad Core-

processor, så brugerne har adgang til alle TV-app’erne, tjenester og indhold fra både Google Play 

Store og Philips’ eget app-galleri. 

 

Philips har med P5-processoren sat en ny standard for billedkvalitet, og den standard udvides fra 

topmodellerne til midtersegmentets LED-skærme i 2018. P5-processoren har den fornødne kraft til 

elegant at håndtere de store mængder data, som UHD/4K-indhold kræver. P5-processoren kan også 

forbedre billedkvaliteten på knap så godt indhold, ligesom kontrasten, farvegengivelsen og 

bevægelsesskarpheden får et kvalitetsløft.  

Alle de nye Philips Android TV er forberedt for Google Assistant, mens 6000-serien i 

midtersegmentet vil benytte den helt nye Philips Saphi Smart TV-platform. Og alle de nye Ambilight-

modeller vil have den unikke Ambilight-baggrundsbelysning på tre sider.  

 

65” OLED 973: Flagskibet! 

65” OLED 973 – som blev vist for første gang på IFA i Berlin – er flagskibet i Philips’ 2018-sortiment, 

og den er lige på trapperne på det danske marked. 973 

har allerede fået prisen Red Dot Award for designet, 

der bl.a. benytter glas, aluminium og stofbeklædning af 

højtalerne fra det danske firma Kvadrat. 

 

TV’et er kompakt på en elegant måde, der følger OLED-

panelet. I foden er indbygget et 6.1-lydsystem på 60 

watt. Det har seks fremadrettede højtalere og fire 

bagvendte Triple Ring-højtalere.  

 

65” OLED 973 har AndroidTM Smart TV og en 

avanceret fjernbetjening med et QWERTY-tastatur, og 

du kan betjene fjernbetjeningen med swipe-bevægelser 

eller talegenkendelse. 
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65” OLED 873: Følger successen op 

Det nye 65” OLED 873 er efterfølgende til den storvindende model 55POS9002. OLED 873 

kombinerer P5-billedprocessoren med Ambilight på tre sider. TV’et opfylder, ja nærmest overhaler, 

kravene for at være UHD Premium-certificeret og Philips’ egen 

krævende HDR Perfect-standard – begge kan håndtere indhold i 

HDR10 og HLG. 873 har Android TVTM. 

 

De raffinerede proportioner og brugen af kvalitetsmaterialer giver 873 

et nærmest flydende indtryk – og passer derfor som fod i hose med 

Philips designfilosofi om »visual lightness«; visuel lethed.    

 

 

55” og 65” OLED 803: I to størrelser 

OLED 803 støder til sortimentet til sommer i både 55” og 65”. 

Kombinationen af 900 Nit peak light output og P5-processoren gør 

bl.a., at TV’er opfylder både UHD Premium og Philips’ HDR Perfect-standard. 

 

Det har Android TVTM med en ultrahurtig quad core-

processor og 16 GB indbygget hukommelse, som kan 

udvides. Det er også forsynet med en indbygget Google 

Assistant, så det er forberedt til fuld talestyring. 

 

Designet er minimalistisk og der er Ambilight på tre 

sider. 

 

Nye LED-TV: I flere størrelser 
 

Philips TV præsenterer også en håndfuld nye LED-TV, 

som alle – på nær 6503 - har 4K/UDH og tresidet Ambilight.  

 

8503-serien kommer i 49”, 55” og 65” med et synligt lydsystem. 8303-serien 

kommer i 49”, 55”, 65” og 75” med NanoLed-teknologi og HDR+. 7803 kommer 

i 49”, 55”, 65” og 75”, mens 7303-serien kommer i 43”, 50”, 55” og 65”– de to 

sidstnævnte serier understøtter HDR+. Alle TV’ene har Android TV og  Philips’ 

P5-billedprocessor – bortset fra 6503-serien, som benytter det nye Saphi Smart 

TV-system og Pixel Precise Ultra-billedprocessoren. Serien kommer i 43”, 50”, 

55” og 65”. 
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Indholdet i denne pressemeddelelse er gældende på tidspunktet for offentliggørelsen, men kan uden varsel 

blive ændret. Alle de varemærker, der er nævnt, tilhører de respektive ejere. Google, Android og andre 

varemærker tilhører Google Inc. 
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