Pressemelding

Philips OLED TV med Ambilight
setter en helt ny standard
Med lanseringen av selskapets første OLED TV 55POS901F vil Philips TV sette en ny
referanse for bildekvalitet.









OLED panel med utvidet fargespekter
Perfect Pixel Ultra HD- prosessor
HDR Perfect Performance
Tre sidig Ambilight
Quad Core - prosessor
Android TVTM med tusenvis av apper i Google Play-butikken
Integrert 6.1 lydsystem
High-end Europeisk Design med ekte materialet

Overlegen sortnivå
Egenskapene til OLED teknologien er perfekt partner for den sofistikerte og kraftige Perfect
Pixel Ultra-HD biledebhandlingsmotoren, ved å levere bedre sortnivå, kontrast, farger og
bevegelsegjengivelse enn de kraftigste kantbelyste LED / LCD TVene.
OLED-TV fjerne utfordringen med konstant bakgrunnsbelysning ved hjelp av lysemitterende
piksler som har den unike evnen til å kunne slåes helt av. Resultatet er et sortnivå gjengitt til
de dypeste, mørkeste nivåer, mens selv delikate nyanser blir tydelige og synlige takket være
et stort kontrastforhold .
Grunnet dypt sortnivå gir også OLED-TV mulighet til å tilby en mer nøyaktig og levende
fargepalett som skal opprettes med 901F, fargespekter (99% DCI-P3 WCG).

Pressemelding
OLED-TV har også en forbedret visningsvinkel enn kant LCD-TV, noe som gir utrolig jevn
lysstyrke, farge og kontrast, uansett hvor seeren sitter.
Bevegelsesgjengivelse er også eksepsjonell. Vanligvis er OLED TV-er mer enn 100 ganger
raskere enn tradisjonelle LED baserte TVer, noe som gir super-rask responstid for å sikre
bildene knivskarpe, enten du ser på sport eller actionfilmer.
Utrolig bildekvalitet
Kombinasjonen av OLED-teknologi med Philips Perfect Pixel Ultra HD Engine bringer nye
nivåer av bildekvalitet til TV-markedet - treffer en utrolig picture preformance index på 3800
PPI.
Perfect Pixel Ultra HD-motoren har et behandlingskraft på 4 milliarder piksler som gjør at
systemet kan kontinuerlig overvåke og justere hver enkelt piksel for skarphet og lysstyrke,
lage finere linjer og dypere detaljer. Den inkluderer også en Ultra oppløsning som vil
behandle og konvertere hvilken som helst kilde til et skarpere, mer raffinert, Ultra HD bilde.
Kontrasten er forbedret takket være Perfect Contrast systemet med lokal kontrast
behandling som fungerer i samarbeid med Philips Micro Dimming Perfect teknologien for å
sikre at kontrasten i bildet er optimalisert.
Fargegjengivelse er også optimal takket være det brede fargespekteret til OLED-panelet og
Philips' Perfect Color system som inkluderer en 17-bits fargeforsterkeren og intelligent
fargebehandling. Resultatet er nøyaktig gjengivelse av mer enn 2 250 billioner briljant levende
farger, inkludert visning av ultra-realistiske hudtoner og skarpere, renere hvit.
Bevegelsesskarphet setter også nye standarder takket være hastigheten på OLED-panelet og
4 milliarder pikselbehandlingskraft fra Philips' Perfect Natural Motion-teknologien som
nøyaktig interpolerer og setter inn flere bilderammer, slik at selv de raskeste bevegelige
Ultra HD-bilder er gjengitt som flytende bevegelser mens eksepsjonell skarphet
oppretholdes.
HDR Performance
Kombinasjonen av 901F's 540Nit topp-lys ytelse, bredt fargespekter panel og Perfect Pixel
Ultra HD-motoren gjør at denne OLED TV er selskapets første modell med Philips' HDR
Perfect standard.
Ambilight
Den ultra-slanke rammen til OLED TV gir en nær sømløs tilkobling til tre-sidig Ambilightteknologien som skaper en utvidet og altoppslukende seeropplevelse som tidligere har vært
utilgjengelig for OLED TV.
Integrert 6.1 lydsystem
901F’s enestående spesifikasjoner omfatter også 6.1 high-end 30W lydsystem. Systemet har
seks drivere foran - montert i en egen, slim-line, aluminium, integrert lydlist - for å bringe en
eksepsjonell detaljrik og klarhet til alle midt og høye tonene, mens en bakmontert Triple
Ring høyttaler - med en integrert bass port - sikrer dyp bassytelse.
High-end Europeisk Design
Philips 2016 OLED TV har blitt designet for å reflektere selskapets design pilarer: Synlig
Letthet og europeiske håndverk.
Synlig Letthet gir en klar indikasjon på cutting edge teknologi innenfor OLED TV-panelet,
med sin super tynne smale ramme. Mens det slanke krom kant stativet gir inntrykk av at
TVen flyter elegant på en bordplate.
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Utnytt kraften til Andriod TVTM
901F er drevet av Android TV-systemet og er sertifisert av Google, som gir tilgang til alle
TV-orienterte apps, tjenester og innhold i Google Play-butikken - og samtidig supplerer det
eksisterende Philips Smart TV-tilbudet. Enkel betjening og rask navigering er mulig takket
være kraftig Quad Core prosessor og en avansert fjernkontroll med QWERTY-tastatur,
sveip pad og talegjenkjenning teknologi.
Philips 55POS901F OLED TV vil være tilgjengelig i løpet av Q4 2016.
Rekommandert pris 34.990 NOK
Les mere om Philips OLED TV: http://www.philips.com/oled
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Presse materiale, mer informasjon, bilder og video:
Bilder, videoer og pressemeldinger fra IFA: ifa.philips.com
Høyoppløselige bilder: http://www.tpvision.com/image-library/
Videos:
OLED: https://youtu.be/n-si7xYDc2E
Picture Quality: https://youtu.be/RMizzL4D94E
Ambilight: https://youtu.be/FZE5I-GcVVM
Android TV: https://youtu.be/93WdFfp_Ib8
About TP Vision:
TP Vision is a dedicated TV player in the world of visual digital entertainment. TP Vision concentrates on
developing, manufacturing and marketing Philips branded TV sets in Europe, Russia, Middle East, Brazil, Argentina,
Uruguay, Paraguay and selected countries in Asia-Pacific. We do this by combining our design expertise and
innovative Philips TV heritage with the operational excellence, flexibility and speed of TPV Technology. With
these combined strengths, we bring high-quality TV sets to the market: smart and easy to use with sophisticated
styling. We believe in creating products that offer a superior TV experience for consumers. With Philips TVs, TP
Vision is a global leader in the hospitality market. TP Vision is the exclusive brand licensee of Philips TVs for the
above listed countries. The TV Company is 100% owned by TPV, the world’s leading monitor and LCD TV
manufacturer, selling and marketing Philips branded TVs in China. The TPV Group has been able to drive its
growth over the years by leveraging its economies of scale and core competencies in R&D, manufacturing,
logistic efficiency and quality. TP Vision employs close to 2,000 people in several locations around the globe.
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