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TP Vision, eksklusiv lisensinnehaver av Philips TV, har inngått et flerårig eksklusivt partnerskap 
med lydteknikkselskapet Bowers & Wilkins. De to selskapene vil nå samarbeide om utvikling av 
TV-apparater med overlegen lydkvalitet. Vi vil få det første glimtet av potensialet til det nye 
partnerskapet på IFA-messen i Berlin senere i år. 
 
Partnerskapet mellom TP Vision og Bowers & Wilkins vil kombinere den globalt anerkjente 
teknologien og erfaringen fra de to selskapene. Selskapene vil kunne dele de interne tekniske 
ressursene som har gjort det mulig for hvert av selskapene å designe og utvikle en lang serie 
med produkter som har satt benchmark for den best mulige kvaliteten i TV-bildet og den 
beste lydkvaliteten i dagens marked.   
 
Begge selskapene har lang tradisjon med utvikling av egen teknologi, noe som gir dem 
fordelen med total kvalitetskontroll over alle stadier i produktutviklingen og produksjonen.  
Philips TV har brukt denne situasjonen til å sikre at TV-apparatene deres hele tiden er 
markedsledende, noe som både har ført til den prisvinnende P5-behandlingschipen og til 
Ambilight-teknologien.  
 
Som en kommentar til det nye partnerskapet sa Martijn Smelt, markedssjef for TP Vision i 
Europa: «Altfor lenge har vi i denne bransjen latt lydkvaliteten være den svakeste delen av 
TV-ytelsen. Denne utfordringen har blitt forsterket av den fremragende kvaliteten i våre 
OLED-apparater. Derfor er jeg veldig fornøyd med at vi har klart å opprette partnerskap med 
verdens beste lydselskap, Bowers & Wilkins, for å sikre at våre fremste Philips TV-er vil ha en 
lyd som gir en unik, førsteklasses opplevelse.»  
 
Richard Campbell, salgssjef for Bowers and Wilkins, sa: «Vårt nye partnerskap med TP Vision 
gir oss en fantastisk mulighet til å omdefinere parameterne for lydkvalitet og ytelse i et TV-
apparat. De ypperlige nye Philips TV-ene vil presentere vår velkjente lydkvalitet til et nytt 
forbrukerpublikum som vil kunne glede seg over direkte tilgang til den utrolige opplevelsen 
som bare vi kan gi: Lyd fra Bowers & Wilkins.»  
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Om TP Vision 
TP Vision er en dedikert TV-aktør innen visuell digital underholdning. TP Vision fokuserer på 
utvikling, produksjon og markedsføring av Philips TV-apparater i Europa, Russland. 
Midtøsten, Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay og utvalgte land i Stillehavsregionen. Vi gjør 
dette ved å kombinere vår designekspertise og Philips’ nyskapende TV-tradisjon med 
fremragende driftstyrke, fleksibilitet og hastighet i TPV-teknologien. Men denne sterke 
kombinasjonen leverer vi høykvalitets TV-apparater til markedet: smarte og brukervennlige 
med utsøkt stil. Vi tror på å skape produkter som gir forbrukerne en overlegen TV-
opplevelse. Med Philips TV-apparater er TP Vision en global leder innen hotell- og 
reiselivsbransjen. TP Vision er den eksklusive lisensinnehaveren av merket Philips TV for 
landene nevnt ovenfor. TP Vision har nesten 2000 ansatte forskjellige steder i verden og er 
100 % eid av TPV, en av verdens ledende produsenter av skjermer og LCD-TV-er. TPV selger 
og markedsfører TV-er av merket Philips i Kina. TPV har klart å øke tilveksten over flere år 
ved å balansere stordriftsfordeler og kjernekompetanse innen forskning og utvikling, 
produksjon, logistisk effektivitet og kvalitet.  
 
Om Bowers & Wilkins  
Bowers & Wilkins ble grunnlagt i Storbritannia i 1966 og har vært et foregangsselskap for 
høykvalitetslyd i over 50 år. Bowers & Wilkins designer og produserer presisjonshøyttalere 
for hjemmet, hodetelefoner, tilpasset installasjon og høykvalitets lydprodukter for bil som 
setter nye standarder for nyskaping og lydkvalitet. De har vunnet utallige priser og 
anerkjennelse fra verdens ledende lydstudioer og musikere. Renommeet til Bowers & Wilkins 
er basert på den målbevisste satsingen på best mulig lyd og en uovertruffen opplevelse når 
man lytter til musikk.  Finn ut mer på www.bowerswilkins.com 
 
 
 
 
Mer materiale, bilder, videoer, filmopptak finner du på lenkene nedenfor: 
Høyoppløselige bilder: http://www.tpvision.com/image-library/ 
 


