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Philips nye flagskibs-TV har Ambilight på fire sider og                   

High Dynamic Range for den ultimative billedkvalitet 

• Den nye standard High Dynamic Range, HDR, giver en forrygende 

billedkvalitet med lysere hvidt og dybere sort, mere mættede farver og flere 

detaljer.  

• Bright Premium har kraften til at booste lys op til 1000 Nit, hvilket giver 

mere hvidt, som sammen med mættede farver og formidabel lysstyrke giver 

et mere naturtro billede. 

• Processoren Perfect Pixel Ultra HD Engine og opskaleringsteknologien Ultra 

Resolution løfter 4K/UHD-billedkvalitet til et helt nyt niveau med 

superskarpe billeder uanset kilden. 

• Micro Dimming Premium og direkte LED-bagbelysning har individuelle 

justerbare segmenter, som skaber en formidabel kontrast.  

• 4-sidet Ambilight, et elegant design og krom metalfod er med til at give en 

smuk og formidabel tv- og filmoplevelse. 

• Philips 9600-serien giver med Android TVTM en forøget Smart TV-oplevelse. 

Berlin, 3. september 2015 – En betagende oplevelse er Philips 9600 TV, som i dag 

blev lanceret som flagskibet i 2015-serierne. 

Det giver en exceptionel billedkvalitet, en innovativ lydløsning og et smukt, 

skulpturelt design – simpelthen et betagende TV! 

Det kommer i en 65”-udgave (164 cm), som i løbet af fjerde kvartal sendes på 

markederne i Europa og Rusland.  

High Dynamic Range giver en helt ny kontrast 

Indhold, som følger den nye HDR-standard, er redigeret til et helt nyt niveau i 

lysstyrke på udstyr, som kan håndtere 4.000-10.000 Nit. Takket være Philips 

Bright Premium giver det den ultimative billedkvalitet med mere hvid, dybere 

sort, mere mættende farver og flere detaljer. 

 

Bright Premium: Exceptionel kontrast og forrygende lysstyrke 

Philips Bright Premium anvender en et display som har øget lysydelse på 600 Nit - 

hvor et normalt tv med LED-bagbelysning bruger 450 Nit - med mulighed for at 

booste op til 1000 Nit. Det giver et billede, som har hvidere hvid, forrygende 

kontrast, mættede farver – og dermed er dét, du ser, mere naturtro. 

 

Micro Dimming Premium og direkte LED-bagbelysning  

9600 Philips UHD TV bruger et state-of-the-art 2D Dimming-panel, som kan  gå 

op til 1.000 Nit lysudbytte, der giver en utrolig kontrast med slående og livagtig 

lysstyrke. Den prisvindende Micro Dimming Premium kan give kontratsniveauer 

på10.000.000:1. Samtidig analyserer 6400 zoner hvert enkelt billede imens 256 

segmenter uafhængigt justerer bagbelysningen. Det resulterer i et naturtro billede 

med mere hvidt, mørkere sort og fantastisk kontrast. 
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Perfect Pixel Ultra HD Engine løfter 4K UHD til nyt niveau 

Philips’ prisvindende Perfect Pixel Ultra HD Engine arbejder med fire elementer: 

Skarphed, bevægelse, kontrast og farve. Den avancerede teknologi justerer og 

forbedrer digitalt billedkvaliteten, så du får et billede på skærmen, der er mere 

rent, mere skarpt og med en utrolig detaljerigdom og dybde. 

Er materialet i en god kvalitet forbedredes det alligevel – men også indhold i 

dårlig kvalitet eller noget, som ikke er i UHD, vil takket være Advanced Digital 

Noise Reduction (DNR) få et kvalitetsløft. 

Ultra Resolution opskalerer til bedre billeder 

Ultra Resolution løfter de oprindelige pixels til endnu bedre pixels. 

Opskaleringsteknologien gør indholdet uanset kilden endnu skarpere og mere 

detaljerigt.  

 

Perfect Natural Motion og 200 Hz for flydende og knivskarpe 

bevægelser 

Perfect Natural Motion er en prisvindende bevægelsesteknologi. Teknologien 

bruger fire milliarder pixels til at sørge for, at motiver i bevægelse står knivskarpt. 

I kombination med 200Hz 4K UHD panel skabes der bevægende billeder med 

sublim skarphed and får du billeder med perfekt glidende bevægelser man kan 

tænke sig 

 

4-sidet Ambilight fuldender den overvældende billedoplevelse 

Philips’ unikke Ambilight sørger for at projicere skærmens farver med matchende 

lys op på bagvæggen. Med 4-sidet Ambilight skaber 9600-serien en utrolig 

billedoplevelse, som giver en illusion, at tv’et nærmest svæver i en glorie af lys. 

 

Smukt design og god lyd 

9600 har en meget tynd metalramme rundt om de 65” og en fod i pudset krom i 

en gitterkonstruktion, som signalerer europæisk designkvalitet. Det rene design 

og kvalitetsmaterialerne giver et high-end indtryk, som yderligere forstærkes af 

Ambilight-baggrundsbelysningen på alle fire sider.  

Det flotte design suppleres af en indbygget, supertynd soundbar i poleret metal, 

som er placeret under skræmen. Der er to frontvendte højtalere, og tre 

subwoofere, som giver hele 50 watt med detaljeret og rig lyd. 

 

Android TV og Hex Core-processorer øger Smart TV-oplevelsen 

Philips 9600 er forsynet med Android TV, som giver mulighed for alle TV-

orienterede Apps, tjenester og indhold i Google™ Play Store, samt 

understøttelse af øvrigt indhold i Philips Smart TV. 
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Hex Core-processorer og en avanceret fjernbetjening med QWERTY-tastatur, 

swipe-funktion og talegenkendelse er med til at gøre det nemt og hurtigt at 

betjene. 

 

 

Om PHILIPS TV by TP Vision 

TP Vision er en dedikeret tv-aktør inden for visuel digital underholdning. TP Vision 

koncentrerer sig om udvikling, produktion og markedsføring af tv-apparater, der bærer 

Philips-varemærket, i Europa, Rusland, Mellemøsten, Brasilien, Argentina, Uruguay, 

Paraguay og udvalgte lande i Asien/Stillehavsområdet.  

Det gør vi ved at kombinere vores designekspertise og innovative Philips tv-arv med den 

uovertrufne driftspræstation, fleksibilitet og hastighed, der er karakteristisk for TPV 

Technology.  

Med denne kombination og stærke egenskaber bringer vi tv-apparater af høj kvalitet til 

markedet: Smarte og letanvendelige med sofistikerede stilistiske præg som nye materialer 

og »slim« design. Vi er engagerede i at skabe produkter, som giver forbrugerne en 

overlegen tv-oplevelse. Med Philips tv’er er TP Vision globalt førende på hospitality-

markedet. TP Vision er baseret i Amsterdam i Nederlandene og er eksklusiv licenshaver af 

Philips tv-mærket i de ovennævnte lande. TP Vision er ejet af TPV Technology, som har 

hovedkvarter i Taiwan, og som er verdens førende producent af monitorer og LCD TV. TP 

Vision har tæt ved 2.000 ansatte rundt om i verden. 

 

 

 

 

 

 

 

Specifikationerne, nævnt i denne pressemeddelelse, er gældende på tidspunktet for 

offentliggørelse, og kan blive ændret uden varsel. Alle varemærker, som er nævnt, tilhører 

de respektive ejere. Google, Android og andre varemærker ejes af Google Inc. 
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Fakta 

 65PUS9600 

Display resolution 4K Ultra HD LCD with 3,840x2,160 pixels  

Display Brightness 600nit with 1000nit peak (typical value) 

Screen sizes 164cm (65”) 

Picture 

Enhancement: 

Perfect Pixel Ultra HD, 2400 Perfect Motion Rate, Bright Premium, 

Micro Dimming Premium, HDR decoding, Ultra Resolution, Perfect 

Natural Motion 

Sound 

50W  

Visible Sound, Double ring technology, Neodymium speakers, DTS 

Premium 

Android OS Android 5.1 (Lollipop) 

Processing power Hex Core 

Memory size  16GB, extendable 

Pre-installed 

Google apps 

Google Play Movies*, Google Play Music*, Google search, Voice 

Search, YouTube 

Smart TV* 
HbbTV, Top Picks, TV on demand, Netflix, Spotify Connect, online 

apps, online video stores 

Smart user 

interaction* 

remote control with keyboard, voice, swipe 
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Yderligere informationer, billeder, video og tv-klip: 

High res images   : http://www.tpvision.com/image-library/ 

Product detail page  : <insert local link to product detail page> 

Series clip 9600 series  : https://youtu.be/y28fxG6UjyY  

Feature clip Ambilight  : https://youtu.be/pC8Cs4gI4Uw 

Feature clip Android TV  : https://youtu.be/ucgs7CNJRHw 

Feature clip Gaming  : https://youtu.be/Gz4_KBsWJQY 

Feature clip Picture Quality : https://youtu.be/4Q7a5jjndfI 

 

 

 

Ambilight 

4-sided  

Gaming mode, Music mode, extendable with hue 

Connectivity: 4 HDMI 2.0a (1x with HDCP 2.2), 3 USB (1x USB3.0) 

Broadcast 

reception 
Twin Tuner: 2x DVB-T/T2/C/S/S2 

Set dimensions 

(including stand) 
1449mm x 916mm x 287mm  

http://www.tpvision.com/image-library/
https://youtu.be/y28fxG6UjyY
https://youtu.be/pC8Cs4gI4Uw
https://youtu.be/ucgs7CNJRHw
https://youtu.be/Gz4_KBsWJQY
https://youtu.be/4Q7a5jjndfI

