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Philips sætter endnu mere fut i 

Android TV og supplerer med       

mere gaming og streaming 

Endnu mere indhold og endnu bedre ydelse er to af nyhederne i Philips Smart TV i år. TP Vision, som 

står bag Philips TV, lover, at 2016-modellerne med Android TV™ får masser af kraft via udvidet 

intern lagerplads og lynhurtig Quad Core-processor. 

- Forbrugerne kan også forvente et meget større udbud af indhold i kraft af nogle nye partnerskaber 

med udvalgt leverandører af spil og streaming – bl.a. førende udbydere som: Amazon, Gamefly, 

Chillingo og Gameloft, fortæller nordisk salgsdirektør Henrik Kyhl.  

Det nye indhold betyder en markant forøgelse af videostreaming og gaming på både Philips Smart TV 

og Philips Android TV. 

En anden spændende nyhed er app’en MyLiveGuard, som samler alle hjemmets intelligente enheder 

uanset fabrikat, så de kan styres fra dit  Philips Android TV og den vil eksklusivt være tilgængelig hér i 

det kommende år.  

Mere videostreaming 

Philips’ sortiment af videostreaming vokser betragteligt; ikke mindst takket være Amazon Instant 

Video på Philips Android TV.  

Tjenesten vil i første omgang være tilgængelig i Storbritannien og Tyskland i forbindelse med 

lanceringen af 2016-modellerne. Det vil være muligt at streame Full HD til alle Philips Android TV og 

UHD-streaming til alle 2016-udgaverne af Philips Android UHD-fjernsyn. 

Et bredt og varieret udvalg af spil 

I løbet af første kvartal bliver det takket være de nye partnerskaber muligt på alle Philips Android TV 

fra 2014, 2015 og 2016 at få adgang til nogle af de mest populære spil som: Grid racing, Batman Lego, 

MotoGP og Dirt fra Gamefly; Asphalt 8: Airborne og GT Racing 2 fra Gameloft og Feed me Oil 2 fra 

Chillingo - plus mange flere. 

Philips Smart TV giver også adgang til en abonnementstjeneste, Gametree TV Gold fra TransGaming, 

og den giver eksempelvis mulighed for at spille populære spil som: Rummikub®, Tetris® og WPT® - og 

flere vil komme til. 

For børnene er der også godt nyt:  Den populære on demand-tjeneste Toon Goggles er kommet til. 

Fælles for alle Philips Android TV-modeller er, at de giver dig en god gaming-oplevelse uden at du 

behøver en ekstern spillekonsol. Det skyldes bl.a. den kraftfulde Quad Core-processor og udvidet 

intern lagerplads.  

https://youtu.be/93WdFfp_Ib8
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Med Philips’ unikke baggrundsbelysning Ambilight kan du løfte dit spil til uanede, visuelle højder: 

Ambilight sender farver, der matcher farverne på skærmen, op på bagvæggen – og du kan indstille 

baggrundslyset til en særlig gaming-indstilling, så farverne på bagvæggen følger farverne og rytmen i 

spillet. Du får en forrygende flot glorie af skiftende farver omkring fjernsynet – og køber du tv-

modellen AmbiLux, løftes oplevelsen til uanede højder, fordi der på bagsiden af tv’et sidder ni 

bittesmå pico-projektorer, som ikke blot sender skærmens farver op, men projicerer billedet op på 

bagvæggen, så fjernsynets skærm fortsætter ud på væggen.  

For at gøre det nemt og fleksibelt for dig, så kan de kompatible spil styres via tv’ets fjenrbetjening – 

eller du kan via Bluetooth tilslutte op til fire game controllere.  

For de, der spiller via konsol, er der også godt nyt i 2016-sortimentet:  Fra modellen 6401 og op er 

HDMI input lag reduceret som giver lynhurtig responstid.  

Øget funktionalitet 

Philips Smart TV har altid haft mange funktioner; inklusiv den unikke mulighed for at tilslutte en 

ekstern lagerenhed, så du kan bruge PVR-funktionen til at optage programmer på dit Android TV.  

TP Vision var én af de første til at tilbyde fjernbetjening af tv’et via en app på smartphonen eller 

tabletten: Philips TV Remote App, som hele tiden opdateres efter ønsker fra brugerne, har som én af 

nyhederne i år en mere sikker måde at parre tv-skærmen med en anden enhed på. Der er tilføjet en 

PIN-kode – og det er endda muligt at betjene fjernsynet selv om smartphonen eller tabletten er låst. 

Philips TV Remote App har flere styrker. Eksempelvis er det den eneste tv-app, som gør det muligt at 

tage free-to-air-programmer med fra rum til rum i hjemmet: Du sender simpelthen live-tv-

programmet til din tablet. Denne funktion kan variere fra land til land.  

Remote App gør det også muligt at planlægge tv-aftenen: Du kan lægge påmindelser ind, når et 

program starter, eller du kan søge efter tekst ved at tale til din fjernbetjening eller ved at skrive.  
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Ambilight: https://youtu.be/FZE5I-GcVVM  
Gaming: https://youtu.be/0L0nPrS3u-k  
 

### 

Yderligere materiale: http://www.tpvision.com/image-library/ 
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