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Google Assistant og HDR10+ med 

i 2018-sortimentet fra Philips TV  
 

Philips TV kommer med flere spændende features i 2018-sortimentet: 

● Google Assistant kan anvendes med alle de 2018 Philips Android TV-modeller med 

indbygget mikrofon 

● Philips’ nyudviklede Saphi Smart UI-system kommer med i alle de billigste Smart TV-

modeller 

● P5-billedprocessoren er med i både 7000-serien, 8000-serien og i OLED-modellerne 

● HDR10+ findes i 8000-serien og i OLED-modellerne. 

 

Muligheden for at benytte Google Assistant vil blive rullet ud på 2018-modellerne af Philips Android 

TV i løbet af 1. halvår. Med Google Assistant på et Philips TV kan forbrugerne finde og spille musik, 

film, videoer og andet indhold fra populære tjenester som eksempelvis YouTubeTM og Netflix*, få 

hjælp til at planlægge dagen ved at få de seneste nyheder eller trafikmeldinger eller vejrudsigter, 

ligesom de kan planlægge aftaler og sætte visuelle advarsler op. 

Google Assistant kan også bruges til via TV’et at styre andre kompatible enheder i det intelligente 

hjem; eksempelvis højtalere, Nest Home Automation og Hue-produkter fra Philips Lighting. For at 

aktivere Google Assistant på et Philips Android TV fra 2018 er det nok at trykke på en dedikeret 

knap på fjernbetjeningen. 

Alle modeller med Android TV er forberedt for Google Assistant. Den fulde funktionalitet kommer 

med en softwareopdatering, hvor det lægges ud med en engelsksproget version i årets 1. halvdel 

fulgt af andre europæiske sprog i takt med at Google er klar med support på de enkelte sprog. 

Philips planlægger også at gøre det muligt at opgradere nogle af 2017-modellerne med Android TV til 

Google Assistant.  

De billigste Smart TV bliver med 2018-modellerne hurtigere og nemmere at betjene takket være 

Philips’ nyudviklede Saphi Smart TV-brugerinterface. Saphi give nem adgang til Philips’ eksisterende 

katalog af app’er til Smart TV og populære streamingtjenester som YouTube og Netflix. 

 

P5 og HDR10+ forbedrer billedkvaliteten 

 

P5-billedprocessoren og den nye HDR10+-standard forbedrer billedkvaliteten. HDR10+ er en 

videreudvikling af den eksisterende HDR10-standard. HDR10 giver et flot resultat via et eminent 

sortniveau og hvidt output samt flot farvegengivelse og kontrast. Men det er faktisk muligt med 

HDR10+ at forbedre gengivelsen af detaljerne i de meget mørke og de meget lyse scener. 

 

HDR10+ rummer nemlig Dynamic Tone Mapping, som anvender dynamiske metadata og gør det 

muligt at håndtere kontrast og farve scene-for-scene, billed-for-billed. Og det bedste er, at HDR10+ 

er bagudkompatibel, så ejerne af ældre TV med HDR10 også kan få glæde af forbedringerne. 

 

HDR10+ vil være med i Philips’ nye 8000-serie og i OLED-TV i løbet af 2. kvartal – og flere modeller 

følger efter i årets løb. 
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Philips P5-billedprocessor har fået masser af ros, fordi den løfter ydeevnen på Philips flagskibs-

OLED-TV betragteligt. P5 kommer i endnu flere modeller i 2018; eksempelvis i den nye 7000-serie 

og i den nye 8000-serie plus naturligvis i alle de nye OLED-modeller. P5 tilføjer 25 % flere 

processorfeatures og 25 % øget processorkraft sammenlignet med den prisvindende Perfect Pixel 

Ultra HD-motor. 

 

 

*Forudsætter en Netflix-konto. 
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Video: 
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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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