
Smart TV växer snabbare än väntat i Norden
Antalet Smart TV ökar snabbare än väntat i Norden. Kraftfullare processorer, uppdaterade play-TV-tjänster och fler intressanta TV-appar är
orsaken. 2013 väntas var fjärde svenskt hushåll ha en uppkopplad TV.
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fjärde svenskt hushåll ha en uppkopplad TV.

”I januari trodde våra prognosmakare i Sverige på 300 000 sålda Smart TV under 2012. Nu i maj tror man från Elektronikbranschen att det kommer att säljas mer än
500 000 Smart TV. En uppjustering på 70 procent på den svenska marknaden. Vi går från att vara TV-tittare till TV-användare och samma utveckling ser vi för Philips
övriga Norden”, säger Joakim Örnstig på Philips TV.

Enligt en prognos från analysföretaget Mediavision kommer över 1 miljon hushåll, eller var fjärde svenskt hushåll, att koppla upp TV:n 2013. I den prognosen
innefattas även avancerade spelkonsoller.

Även för Philips del handlar det om att uppgradera prognoserna, i synnerhet när det handlar om företagets mer högprofilerade produkter. På torsdagen
presenterades Philips nya generation Smart TV, anpassad för TV-användaren, med processorkraft motsvarande en hemdator.

”Vi lanserar en hel serie med Smart TV under våren och sommaren och vi tror att vår 7000-serie kommer att vara den mest efterfrågade Smart TV:n då den har
många nyheter till ett bra pris, som integrerad Wi-Fi, Wi-Fi smart screen där du kan koppla upp din läsplatta oavsett märke och inbyggd Skype”, säger Joakim
Örnstig.

För mer information kontakta gärna:

Joakim Örnstig Telefon 070 832 24 64, e-post: joakim.ornstig@philips.com

Produktinformation och fotografier: http://korta.nu/Open smart TV (www.tpvision.com)

Philips TV i Norden säljs och marknadsförs av TP Vision, ett bolag som ägs gemensamt av konsumentelektronikkoncernen Philips och TPV, som
är en av världens ledande tillverkare av bildskärmar och TV-apparater.


