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Top Design Awards højdepunkter for introduktion af de nye 2015 

Philips 8000 og 9000 Ultra HD TV 
Europæisk kvalitets håndværk og design anerkendes og sikrer iF og Red dot design 

award for Philips TV sortimentet.   

 

• Innovativ lyd og udvikling af Ambilight anerkendes af dommerne 

• 5 prestigefyldte designpriser for 2015 sortimentet 

• 4 nye 4K Ultra HD TVs er vinderne i 2015 sortimentet, herunder det nye 

flagskib Philips 9600-serien og en debut af Ambilight ”projektion system” 

• 2015 sortimentet fortsætter med at levere en forbedret Android TVTM Smart 

TV oplevelse 

 
Berlin, den 3. september – TPVision afslører, at deres fokus på europæisk 

kvalitets håndværk og design af deres 2015 sortiment får anerkendelse med iF og 

Red Dot Design award. 

  

Den ny introduceret 8601 serie har vundet både iF og Red Dot 2015 produkt 

design priserne, mens den nye kurvet 8700 serie også var vinder af Red Dot 2015 

produkt prisen - 7100 serien modtog også 2015 design priserne fra både iF og 

Red Dot dommerne. 

 

Alle de nye 2015 Philips TV gør brug af AndroidTM L som operativ system til 

ubesværet navigation og drift, som giver adgang til et hav af TV’orienteret apps i 

Google Play Store. 

 

Philips 9600: State-of-the-art billede kvalitet 

Philips 9600 UHD TV med det nye standard High Dynamic Range (HDR) leverer 

en overvældende billedkvalitet med kraftigere lys, bedre sort, mere mættede 

farver og større detaljegrad. Bright Premium teknologien booster lyset op til 

1000 Nit, der giver kraftigere lys, som sammen med mættede farver giver et 

mere naturligt billede.  

9600 serien fås i 164cm (65”) og lever op til sit flagskib status, der opfylder alle 

behov for, selv den mest krævende filmelsker. Perfect Pixel Ultra HD 

billedprocessor samt opskalerings teknologien sikrer levering af knivskarpe og 

detaljerede billeder med større dybde og kontrast fra hvilken som helst kilde. 

Micro Dimming Premium og direkte LED bagbelysning med individuelle justerbare 

segmenter giver en ekstrem kontrast. 

 

I kombination af en ultra tynd ramme og Philips’ unikke Ambilight skaber det en 

illusion af, at TV’et nærmest svæver i en glorie af lys. Det elegante europæiske 

design er forbedret med kromfødder og en indbygget supertynd soundbar i 

poleret metal, der er placeret under skærmen, og som leverer god og detaljeret 

lyd. 

 

Philips AmbiLux: Den ultimative og overvældende seeroplevelse 

Philips AmbiLux 4K Ultra HD TV giver en overvældende oplevelse af nye 

dimensioner med introduktionen af Ambilight projektion teknologi. 

Det klassiske Ambilight-system benytter en række LED-lys på bagsiden af 

fjernsynet til at skabe en glorie af farvet lys på væggen bag fjernsynet. Farverne 

matcher præcist farverne på skærmen, og skaber dermed et indtryk af, at billedet 
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på skærmen forlænges ud på bagvæggen, hvilket giver en større tv-oplevelse og 

mere ro for øjnene.  

Den revolutionerende Ambilight projektion teknologi skaber en mere glidende 

overgang mellem fjernsynets billede og farverne på væggen, idet ni små pico-

projektorer projekterer skærmens billede inklusiv bevægelser og farver rundt om 

fjernsynet. Teknologien gør, at billedet projekteres med en overvældende 

klarhed, kontrast og farver, så seeroplevelsen er helt i top og overskrider de 

hidtidige grænser for, hvad der var muligt. 

Philips Ambilux har en tynd ramme og en ”wire” konstrueret fod leveret i 

kvalitetsmaterialer for at skabe et TV, der ser lige så godt ud som det performer. 

Fås i 164cm (65”) 

 

 

Philips 8700: Kurvet Philips TV med integreret kurvet soundbar 

Med 3-sidet Ambilight, mørk metalfarvet ramme og en “Nu Arch” fod er den 

kurvede Philips 4K UHD TV et smukt supplement til enhver hjemmeindretning. 

Fås i 139cm (55’’) og 164cm (65”). 8700 serien indeholder kraftig billedprocessor 

og Ultra Resolution opskalerings teknologi til at producer knivskarpe billeder 

med sublim kontrast og detaljer, uanset kilde der forbindes til TV’et.  

En tynd kurvet krom soundbar med mikro-huls mønster overfører det elegante 

design og sikrer at lydkvaliteten fra 8700 serien matcher detaljerne og kraften bag 

skærmens billeder for den ultimative TV oplevelse  

 

 

Philips 8601: Ultra tynd 4-sidet Ambilight med unikt lydsystem 

Philips 8601 serien har den prisvindende Philips billedprocessor og BrightPro 

system indbygget til at producere det skarpeste og mest detaljerede billede, der 

er muligt med op til dobbelt lysstyrke, som et almindeligt standard TV. 

8601 serien har et innovativt lydsystem, der leverer sublim og udvidet lyd tilbage 

til TV’et. De 18 højtalere indeholdende 16 mikro-enheder og to indbyggede 

Neodymium subwoofere, som giver intet mindre end 50W lydoutput. Mikro 

enhederne er monteret i to smukke mørkt polerede krom aftagelige højtalere, 

som har samme højde som TV’et, eller som også kan tilsluttes og placeres i 

tilkøbt stand. Resultatet er et sæt med sit eget trådløse lydsystem, der kan levere 

overvældende 70W lyd med dyb bas og krystal klar tale, der matcher home 

cinema produkter. Et fascinerende TV med exceptionel billedkvalitet, smukt 

europæisk design og 4-sidet Ambilight fås 8601 serien i 139cm (55”) og 164cm 

(65”). 

 

 
 


