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Philips 65PUS7601 får EISA-prisen som 

Europas Bedste Køb i Store TV! 
 

Atter engang har The European Imaging and Sound Association (EISA) anerkendt Philips’ 

billedkvalitet, der er førende på markedet: Juryen har udpeget Philips 65PUS7601 til 

»European Best Buy Large Screen TV for 2016-2017«. 

 

65PUS7601 rummer mange af de billedforbedringsteknologier, som ellers er forbeholdt 

Philips’ prisvindende topmodeller i 9000-serien. Ved at tilføje nye features til 

midtersegmentet sættes en ny standard for branchen. 65PUS7601 er det første Philips HDR-

TV som både har HDR Premium og HDR Upscaling.  

 

EISA-juryen fremhæver især 7601’s sofistikerede LED-baggrundlys med 128 segmenter, som 

kan tændes og slukkes enkeltvis så det sorte bliver rigtig sort og det hvide hvidt og med 

detaljer i skyggerne, så du får et særdeles skarpt Ultra HD-billede. 

 

Juryen fremhæver også billedprocessoren Perfect Natural Motion, som gør det muligt for 

forbrugeren at indstille TV’et efter egen smag, 10-bit panelet som understøtter HDR-kilder 

plus den fyldige kvalitetslyd, Android Smart TV, den avancerede fjernbetjening og Ambilight-
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baggrundsbelysningen på tre sider – elementer, som alt i alt giver den mest overbevisende 

storskærmsoplevelse uanset om det er film eller TV, du ser.  

Ikke underligt, at 7601 fik prædikatet: »Et imponerende TV«. 

 

Philips 65PUS7601: Høj kvalitet i billed, lyd og design  

65PUS7601 er et ultratyndt 4K/UHD TV i høj kvalitet og fremstillet i naturlige materialer, 

bl.a. en aluminiumskant og en unik fod i krom; begge specielt designet til denne model. 

 

Billedkvaliteten styrkes bl.a. også af det direkte, dæmpbare LED-baggrundslys og den 

prisvindende Perfect Pixel Ultra HD-motor. 

 

65PUS7601 har ydermere den tresidede udgave af Philips enestående Ambilight, som kaster 

en konstant skiftende farveglorie op på bagvæggen i farver, der præcist matcher farverne på 

skærmen. Dét gør, at billedet bogstaveligt talt vokser ud af skærmen, og dermed skaber en 

mere fordybende oplevelse, som generer øjnene mindre og giver en øget kontrast, der 

yderligere styrkes af Micro Dimming Premium-teknologien. 

7601-serien har Android Smart TV som i kombination med Philips’ quad core-processor 

giver en hurtig afvikling af de flere end 1.200 apps og spil, som findes i Google Play Store. 

Lydkvaliteten matcher billedet på skærmen takket være det kraftfulde 30W output og den 

unikke, patenterede Philips Double Ring-teknologi, som gør det muligt får selv så tyndt et TV 

at give en dyb bas og en sprød og klar diskant. 

Vejledende udsalgspris: 20.999 kroner. 

Om 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 

nemme at bruge med sofistikerede design. Med Philips TV er TP Vision globalt førende på hospitality-markedet. 

TP Vision har tæt ved 2.000 medarbejdere rundt om i verden og er 100 % ejet af TPV - én af verdens førende 

producenter af monitorer og LCD-TV - som står bag TV med Philips-navnet i Kina. TPV er vækstet takket være 

stordriftsfordele og kompetencer inden for forskning og udvikling, produktion, logistik og kvalitet. 

www.tpvision.com 
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Teknisk ekspertise: 

Mads Neumann Olsson 

29 80 53 67 

mads.neumann@tpv-tech.com 
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Læs mere om Philips TV www.philips.dk/TV  

Pressemateriale: http://www.tpvision.com/press-room/newsreleases/press-releases.html 
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