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Philips TV 2017-sortiment: Lancerer nyt OLED-TV, 

billedbehandlingsprocessoren P5 og HDR-formatet HLG 
 

Forbedret billedkvalitet, den unikke seeroplevelse med Ambilight, europæisk designstil og Android 

TV er nogle af højdepunkterne i Philips’ nye TV-sortiment for første halvår 2017. 

En superb kontrast er også sikret takket være HDR10-kompabilitet og Hybrid Log Gamma-funktion, 

HLG, som findes i specifikke 2017-modeller fra 6400-serien og opefter.   

 Den ny UHD Premium OLED-model giver unik billedkvalitet 

 Ny, hurtigere og mere kraftfuld P5-processor sætter ny standard for billedkvalitet 

 Kombinationen af Quad Core og Smart TV giver mulighed for at se HDR-indhold fra Netflix 

 Det populære Visible sound-koncept findes i 7000- og 6000-serien 

 Hele sortimentet har europæisk design i topkvalitet. 

 

Enestående OLED  

Topmodellen i 2017-serien er 55POS9002 – Philips’ andet 55” OLED-TV og den anden model med 

UHD Premium.   

9002 – som har Android Smart TV – er forsynet med den nye P5-billedprocessor og baggrunds-

belysningen Ambilight på tre sider, som, sammen med det perfekte OLED-sortniveau, skaber et helt 

nyt niveau for billedkvalitet på en TV-skærm. 

Sortniveauet gør også, at OLED TV’et viser en mere præcis og levende farvepalette og 9002-

modellen har et utroligt bredt farvespekter med wide colour gamut (99% DCI-P3 WCG).   

P5-billedprocessoren supplerer ved bl.a. at have 25 % nye håndteringsfeatures og 25 % øget 

processorkraft. Når så den prisvindende Perfect Pixel Ultra HD Engine tilføjes, så er resultatet en 

forbedret ydelse inden for kerneområderne i 

billedkvalitet: Kildekorrektion, skarphed, farve og 

kontrast. 

Kombinationen af 9002’s 750 Nit peak-light ydelse, 

wide colour gamut OLED-panelet og den nye P5-

billedprocessor betyder også, at det er den anden 

model, som opfylder kravene til både UHD Premium-

certificering og Philips’ krævende HDR Perfect-

standard - for både HDR10- og HLG-indhold.  

 

Europæisk topdesign 

De raffinerede proportioner og brugen af kvalitets-

materialer som børstet aluminium i rammen og 

»vuggefoden« giver 9002 et elegant, flydende udtryk. 

Den supertynde kabinet og de utroligt tynde 

dimensioner og tilpasningen af OLED-panelet i den 

ekstratynde, smalle ramme er andre kendetegn for Philips’ filosofi om et visuelt let design.    

 

 

 



  Pressemeddelelse 

7000-serie med ny flagskibsmodel 

7000-seriens ultratynde UHD TV får en ny flagskibsmodel: 7502 i 49”, 55” og 65”. Det er den anden 

model med den nye high-end P5-billedprocessor wide colour gamut panel. 

7502 opfylder med lethed Philips HDR Premium-

standard for både HDR10- og HLG-indhold. 

Der er Ambilight på tre sider, og det elegante, 

europæiske design omfatter bl.a. en mørk, børstet 

aluminiumsramme med en elegant, minimalistisk og 

åben fod i midten. 

Philips har også integreret en slank visible sound-

soundbar i det supertynde kabinet. Soundbaren 

leverer et bredt stereolydbillede med dyb bas og klar 

diskant takket være de unikke triple ring-højtalere på 

bagsiden og en kraftfuld 45 watt forstærker. 

De øvrige modeller i 7000-serien omfatter 7272  i 

49” og 55’ samt 7202 i 43”.  

Begge modeller har Philips Pixel Precise Ultra HD-

motor med Perfect Natural Motion og Micro Dimming Pro-teknologi. 

Philips unikke Ambilight-teknologi sikrer, at alle modeller i 7000-serien giver en forrygende 

seeroplevelse. 7272 har Ambilight på tre sider, mens 7202 har det på to sider. Det europæiske 

design i høj klasse tilføjer en smal metalramme og den klassiske buede fod til disse to modeller. Alle 

modeller i 7000-serien har Android Smart TV. 

 

6400-serien med topmodel i to størrelser  

2017-udgaven af 6400-serien har 6482, som topmodellen i 49’ og 55”. 6482 har en stribe features, 

du normalt kun finder i dyrere modeller. Eksempelvis Ambilight på tre sider og en høj lysstyrke via 

et wide colour gamut-panel plus 14-bit farvebehandling. Det gør 

at   modellen opfylder kravene til Philips HDR Premium.  

Uanset kilden, så står billedet superskarpt med naturlige, levende 

farver samt jævne bevægelser takket være Pixel Plus Ultra HD-

motor med bl.a. Micro Dimming Pro.   

Det europæiske design ses af det meget tynde kabinet med en 

elegant sølvramme samt en fremadrettet visible sound-soundbar. 

6400-serien består også af 6432 i 49” og 55” og 6412 i 43”, 49”, 

55” og 65” - begge med Philips’ kraftfulde Pixel Plus Ultra HD-

motor og Micro Dimming Pro, som giver et meget skarpt billede, levende og naturlige farver og 

jævne bevægelser. 

Alle 6400 UHD-modeller fra 6482 og nedefter opfylder kravene til Philips HDR Plus for HDR10-

indhold. 6412 har tillige Philips’ patenterede triple ring-teknologi, som giver en dyb bas og en klar 

diskant. 
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Både 6432 og 6412 har et meget tyndt design med en tynd ramme i stilfuldt sølv samt Ambilight på 

to sider. 6432 har Philips’ populære Pinch-fod, mens 6412 har en åben ramme og vuggefod.   

Den sidste model i 2017-sortimentet er 6402, som er et 32” Full HD TV. Alle modeller i 6400-

serien har Android Smart TV. 
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Oplev Philips Ambilight TV: https://youtu.be/1zdrVVt9ItA  

6482: https://youtu.be/hBcJVLrC6UQ 

7502: https://youtu.be/2j33DTjzU2E 

9002: https://youtu.be/Aaub73pCK1k 

 

Læs mere om produkterne: www.philips.dk/TV  

Hent billeder: http://www.tpvision.com/image-library/ 
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