
Den nye generation af åben Smart TV omdefinerer TV-landskabet i enhver henseenede

Dato: Torsdag den 10. maj 2012

Sted: Tändstickspalatset, Västra Trädgårdsgatan 15 i Stockholm

Tid: kl 10.00. Pressemødet starter kl 10.30. Slutter kl. 12.00.

Mulighed for individuelle interviews, og lettere forplejning indtil kl. 14.00.

Streaming: www.smarttvnordic.com

Apper til TV på en åben platform, som ikke er låst fast til en enkelt TV-producent. Smart TV lige så kraftfuld som almindelige computere. Det er to udviklinger, som vil
have indvirkning på dagens TV, på seerne, indholdsproducenter, distributører og annoncører.

Philips er en af initiativtagerne til det branchesamarbejde, som blev indledt forrige år med det formål at udvikle TV-apper på en fælles platform. Samtidig blev der
udviklet en ny Smart TV generation, som er kraftfuld nok til at kunne klare de krav, som det nye indhold og anvendelsen stiller.

Nu vil vi fortælle om næste Smart TV generation. Vil du høre? Og se?

Ny 5000, 6000, 7000 og 8000-serie

Vi viser for første gang den nye Philips Smart TV generation, pakket med nyheder som integreret Wi-Fi, Skypekamera, Full HD 3D og ny Ambilight.

Deltagere og program:

Smart TV og den åbne platform - Joakim Örnstig, Nordisk marketingdirektør hos Philips TV
Hvordan vil markedets aktører blive påvirket af ny distribution og nye forretningsmodeller? - Marie Nilsson, Administrerende direktør, Mediavision
Den nye Smart TV generation - Pär Josefsson, Produktspecialist hos Philips TV

For mere information kontakt:

Joakim Örnstig. Tel +46 70 832 24 64, e-mail: joakim.ornstig@philips.com

Kim Johansen Product Manager Dk Tel + 45 4042 1565 e-mail: kim.johansen@philips.com

For henvendelser om tilstedeværelse, ønske om tolkning og koordinering af interviews kontakt venligst:

Elisabeth von Sydow. Telefon +46 709-52 74 75, e-mail: elisabeth@vonsydow.se

Philips TV i Norden sælges og markedsføres af TP Vision, et selskab som ejes i fællesskab af forbrugerelektronikkoncernen Philips og TPV, som er en
af verdens førende producenter af billedskærme og TV-appararter.


