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Philipsin uniikki sisustajan unelmatelevisio 

yhdistää kolme laitetta yhteen 

Uusi Philips 5231-televisio on markkinoiden ainoa laite, joka toimii televisiona, 

tietokonemonitorina sekä loistavaäänisenä Bluetooth-kaiuttimena. Televisio sopii näin 

loistavasti esimerkiksi makuuhuoneisiin, työhuoneisiin, kesämökille tai vaikka 

asuntovaunukäyttöön. 

“Television tärkeä ominaisuus on myös sen väri: valkoinen. Väri yhdessä modernin designin 

kanssa sovittaa sen erinomaisesti suomalaisen kodin eri huoneisiin. Myös sellaisiin, joissa ei 

haluta television olevan liian vallitseva sisustuksellinen elementti”, kertoo Philips-televisioiden 

markkinointipäällikkö Juhani Hallamaa. 

Tämä uniikki television on saanut myös tunnustuksena Red Dot Design Award-palkinnon. 

24-tuumaisen, kapeakehyksisen FullHD-television jalustana toimii tehokas 16W Bluetooth-

kaiutin. 

”Pienestä koostaan huolimatta emme ole tinkineet television kuvan- tai äänenlaadusta 

käytettiin sitä sitten televisin katsomiseen, musiikin kuunteluun mobiililaitteelta tai 

tietokoneen monitorina. 3-in-1 –ratkaisun ansiosta vapautuu myös huomattavasti tilaa kun 

yhdellä laitteella voidaan korvata 3. Näin tämä televisio soveltuu loistavasti esimerkiksi 

pienempiin opiskelija-asuntoihin”, Hallamaa jatkaa. 
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Televisio on varustettu kahdella HDMI-liitännällä sekä EasyLink-toiminnolla, jonka ansiosta 

yhteensopivia lisälaitteita voidaan ohjata television kaukosäätimellä. USB-porttiin voidaan 

helposti yhdistää USB-tikku tai vaikka digikamera. 

Tietokoneen yhdistämiseen voidaan käyttää joko HDMI- tai VGA-tuloa ja televisiosta löytyy 

myös CI+ -liitäntä maksutelevisiokortinlukijoille. 

Koska television painaa vain 4,4kg, se on helposti siirrettävissä sinne, missä siitä on eniten 

iloa. 

Television markkinasuositushinta: 299€ 

Press contact:  
Joella Skoogh 

joella.skoogh@tpv-tech.com 

+46 708 32 22 65 

Tuotteisiin liittyvät lehdistötiedustelut: 

Juhani Hallamaa 

juhani.hallamaa@tpv-tech.com 

+358 50 327 8388 

Vieraile Philips-televisioiden verkkosivuilla: www.philips.fi/tv  

Lehdistömateriaalia ja kuvia: http://www.tpvision.com/  

TP Vision  
TP Vision on televisioihin erikoistunut toimija visuaalisen digitaaliviihteen maailmassa. TP Vision keskittyy televisioiden kehittämiseen, 

valmistamiseen sekä markkinointiin Philips-tuotemerkillä Euroopassa, Venäjällä, Lähi-Idässä, Brasiliassa, Argentiinassa, Uruguayssa, 
Paraguayssa sekä Aasian-Tyynenmeren alueilla. Tuotamme markkinoille huippulaatuisia ja helppokäyttöisiä Philips-televisiotuotteita 
yhdistämällä osaamisemme tuotesuunnittelussa sekä TPV Technologyn joustavuuden ja nopeuden. Haluamme luoda mahtavan TV-

kokemuksen asiakkaillemme. TP Vision on Philips TV:llä myös johtava valmistaja hotellitelevisiomarkkinoilla. TP Vision valmistaa 
yksinoikeudella Philips TV-televisioita em. maissa. Yrityksen omistaa TPV, joka on maailman johtava monitori, sekä LCD-TV valmistaja sekä 
Philips-televisioiden myyjä tuotemerkillä Kiinassa. TPV on pystynyt kasvamaan markkinoilla viimevuosien aikana tuotantomäärien, 

tuotekehityksen, logistiikan tehokkuuden sekä laadun avulla. TP Vision palveluksessa on n. 2000 henkilöä maailmanlaajuisesti.  
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