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Philips Android TV™ sætter en ny 

standard for Smart TV 

Der er en hel verden af underholdning på Philips Android TV. Flere end 1.200 Android TV 

app’er er tilgængelige i Google Play Store, og det gør Android TV til ét af de mest 

understøttede operativsystemer til Smart TV. Og der kommer hele tiden nye app’er til i 

Google Play™.    

- Vi valgte Android TV-platforme for at undgå, at app-udviklerne skulle kæmpe med at 

udvikle app’er til forskellige platforme. Med Android TV er der én fælles platform for app-

udviklere og tv-producenter, siger produktspecialist Mads Neumann Olsson fra TP Vision, 

som står bag Philips TV. 

Og udover Android TV-platformen tilbyder Philips TV også app’er i Philips App Gallery. 

Forbrugerne kan også udnytte fordelene med den indbyggede Chromecast, Google Cast, 

som trådløst kan spejle app’er, spil og videostreaming-tjenester fra en iOS- eller Android-

smartphone, tablet eller computer til tv-skærmen. 
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- Google Cast kan også bruges interaktivt: Eksempelvis kan du vise et spil eller en quiz fra 

din smartphone på tv-skærmen – og lade hver enkelt deltage fra sin smartphone, siger Mads 

Neumann Olsson. 

Og han tilføjer: - Mange app’er er udviklet specielt til Google Cast, og det er vores erfaring, 

at app-udviklerne er utrolig kreative, når det gælder om at finde måder at udnytte Google 

Cast på. 

Du får nogle af de mest populære app’er, som giver dig adgang til gaming og musik- og 

video-streamingtjenester. 

- Vi er glade for at indholdsleverandørerne også har set fordelene ved Android TV og derfor 

tilbyder innovativt kvalitetsindhold. Det betyder, at app-udviklerne har evnen til ikke kun at 

se mulighederne på smartphone og tablet, siger Mads Neumann Olsson. 

Besøg Philips TV’s website: www.philips.dk/tv  

Yderligere material - inklusiv billeder og video: http://www.tpvision.com/image-library/ 
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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. www.tpvision.com 

 
Android, Google, Google Play og andre navne/mærker er varemærker, som tilhører Google Inc. 
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