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Philips TV. Looks better. 

 

Philips 55POS9002 vald till bästa OLED TV-köp av EISA  

 

15 augusti 2017 – Philips 55POS9002 har röstats fram som Best Buy OLED TV 2017-

2018 av European Imaging and Sound Association (EISA). EISA berömde Philips TV för att 

erbjuda den allra senaste tekniken och en hög prestanda till ett överkomligt pris. EISA valde 

9002 för att den är en TV som ‘utmärker sig på den expanderade OLED-marknaden.’ 

 

9002 är efterföljaren till Philips första OLED-apparat – den mycket uppskattade 901F – och 

är alltså Philips andra OLED-modell. Den är dessutom den första som fått Philips helt nya 

P5-bildprocessor. Den nya bildprocessorn har mycket mer processorkraft och är betydligt 

snabbare än föregångaren, Philips Perfect Pixel 

Ultra HD. 

 

EISA lyfter i samband med utmärkelsen fram 

att 9002 har en ‘mycket hög bildkvalitet’, och 

nämner särskilt TV:ns rika färger, 

detaljrikedomen, den djupa svärtan och 

rörelseskärpan. EISA menar att styrkorna hos 

9002 beror på att den kombinerar de 

inneboende fördelarna hos OLED-tekniken 

med kraften från P5-bildprocessorn. 

  

EISA berömde också den förhöjda ‘känslan av 

att dras in i det som visas på skärmen, oavsett 

bildkällans kvalitet.’ Något som görs möjligt genom Philips unika Ambilight-teknik.  

 

Henrik Kyhl, nordisk vd för TP Vision, företaget bakom Philips TV, kommenterar: ‘"Philips TV 

är kända för att kombinera en hög bildkvalitet med en europeisk design, vilket många uppskattar. 

Det är roligt att dessa fördelar återigen uppmärksammas, och vi är särskilt glada att vår 9002 får 

denna utmärkelse av EISA."  

Utmärkelsen från EISA är det andra priset som Philips 55POS9002 får under 2017. Det 

första var nomineringen som ’enastående produkt’ i kategorin Konsumentelektronik i Red 

Dot Product Awards. 
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För mer information eller material, kontakta gärna: 

 

Presskontakt:  

Michael Falk 

+46 73 397 46 55 

michael.falk@agerapr.se 

 

 

Teknisk ekspertise:  

Mads Neumann 

29 80 53 67 

mads.neumann@tpv-tech.com 
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Produktfrågor:  

Pär Josefsson 

+46 708 32 22 21 

par.josefsson@tpv-tech.com  

 

Högupplösta bilder: http://www.tpvision.com/image-library/ 

Hemsida: http://www.philips.se/TV  

 

Om TP Vision 

TP Vision är ett företag som specialiserar sig på marknaden inom visuell digital underhållning. TP Vision 

fokuserar på att utveckla, tillverka och marknadsföra Philips TV-apparater i Europa, Ryssland, Mellanöstern, 

Brasilien, Argentina, Uruguay, Paraguay och utvalda länder i Stillahavsregionen. Vi gör detta genom att 

kombinera Philips TV:s designexpertis och innovativa tradition med en operationell styrka, flexibilitet och 

snabbhet från TPV-teknologi. Med dessa kombinerade styrkor tar vi högkvalitativa tv-apparater till marknaden; 

smarta funktioner, lätta att använda och med sofistikerad form och design. Vi tror på att skapa produkter som 

erbjuder en överlägsen upplevelse för konsumenterna. Philips TV är genom TP Vision en global ledare inom 

hotell- och resebranschen. TP Vision är Philips TV:s exklusiva licensinnehavare för alla länder som räknades 

upp här ovanför. TP Vision har nära 2 000 anställda runt om i världen och ägs till 100 % av TPV, en av världens 

ledande bildskärms- och LCD-tillverkare, som även säljer och marknadsför Philips TV i Kina. TPV har i många år 

med hjälp av stordriftsfördelar och kärnkompetenser inom forskning & utveckling, tillverkning, effektiv logistik och 

kvalitet lyckats öka sin tillväxt.  
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