
Smart TV vokser raskere enn forventet i de nordiske landene
Antallet Smart TV vokser raskere enn forventet i norden. Kraftigere prosessorer, oppdaterte fange opp TV-tjenester og mer interessante TV
applikasjoner er årsaken. I løpet av 2013 er det forventet at hver fjerde svenske husholdninger har en Smart TV tilkoblet internett.

"I Sverige i januar trodde våre prognosemakere på 300 000 solgte Smart TV’er i 2012. Nå i mai antar elektronikkindustrien at det vil bli solgt mer enn 500 000 Smart
TV’er. En oppjustering på 70 prosent i det svenske markedet. Vi går fra å være TV-seere til å bli TV-brukere. Den samme trenden ser vi for Philips i de andre nordiske
landene, sier Joakim Örnstig hos Philips TV.

Ifølge en prognose fra analyseselskapet Media Vision kommer over 1 million husstander, eller en av fire svenske husholdninger til å koble TV’en til internett i 2013.
Prognosen inkluderer også avanserte spillkonsoller.

Selv for Philips er det viktig å oppgradere prognosene, spesielt når det gjelder selskapets flere høyprofilerte produkter. På torsdag annonserte Philips sin nye
generasjon Smart TV, tilrettelagt for TV-brukere, med prosessorkraft tilsvarende en PC.

"Vi lanserer en komplett serie med Smart TV i vår og sommer, og vi tror at vår 7000-serien vil være den mest populære Smart TV’en grunnet at den har alle nyhetene
til en god pris, slik som integrert Wi-Fi, Wi-Fi smart skjerm hvor du kan koble til ditt nettbrett uansett merke, og innebygd Skype," sier Joakim Örnstig.

For mer informasjon vennligst kontakt:

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

Pär Josefsson Product Manager Sweden and Norway tlf +46 708 32 22 21

mail: par.josefsson@philips.com

Produktinformasjon/foto: http://korta.nu/Open smart TV (www.tpvision.com)

Philips TV i Norden selges og markedsføres av TP Vision, et selskap som eies i fellesskap av forbrukerelektronikkonsernene Philips og TPV,
som er en av verdens ledende produsenter av bildeskjermer og TV-apparater. 


