Pressemelding
Philips TV. Looks better.
Philips 55POS9002 vinner EISAs utmerkelse for
beste OLED TV-kjøp
Philips 55POS9002 har blitt stemt frem som Best Buy OLED TV 2017–2018 av
European Imaging and Sound Association (EISA). EISA lovpriste Philips TV for å kunne tilby
den nyeste teknologien og høy ytelse til en rimelig pris. Det gjør 9002 til et apparat som:
«Utmerker seg i det ekspanderende OLED-markedet.»
9002 følger rett etter Philips’ første OLED-apparat, det høyt vurderte 901F, og er Philips’
andre OLED-modell, men det første apparatet som har Philips’ helt nye bildeprosessor P5.
P5-prosessoren har betydelig økt prosessorkraft, hastighet og effekt sammenlignet med
Philips Perfect Pixel Ultra HD.
I forbindelse med utmerkelsen påpekte
EISA-teamet spesielt 9002s «utmerkede
bildekvalitet», apparatets rike farger, fine
detaljer,
dype
svartfarge
og
bevegelsesskarphet, og teamet bemerket at
alt dette er et produkt av 9002s innebygde
fordeler ved OLED-teknologien kombinert
med P5-bildeprosessoren.
EISA lovpriste også «følelsen av å gli inn i
bildet, uansett type bilde på skjermen».
Denne opplevelsen skapes gjennom Philips’
unike Ambilight-teknologi.
Som en kommentar til utmerkelsen sa Henrik Kyhl, administrerende direktør i Norden for
Philips TV: «Philips TV-apparater er kjent for å kombinere høy bildekvalitet med europeisk design,
og det er det mange som setter pris på. Det er hyggelig at disse fordelene enda en gang
anerkjennes, og vi er spesielt glad for at vår 9002 mottar denne utmerkelsen fra EISA.»
Denne anerkjennelsen fra EISA er den andre utmerkelsen Philips 55POS9002 oppnår i 2017,
etter at apparatet også ble nominert som et fremragende produkt innen kategorien
forbrukerelektronikk i Red Dot Product Awards.
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Mer materialer, bilder, videoer osv. finner du gjennom lenkene under:
Høytoppløste bilder: http://www.tpvision.com/image-library/
Om TP Vision
TP Vision er en dedikert TV-aktør innen visuell digital underholdning. TP Vision fokuserer på utvikling,
produksjon og markedsføring av Philips TV-apparater i Europa, Russland. Midtøsten, Brasil, Argentina,
Uruguay, Paraguay og utvalgte land i Stillehavsregionen. Vi gjør dette ved å kombinere vår designekspertise og
Philips’ nyskapende TV-tradisjon med fremragende driftstyrke, fleksibilitet og hastighet i TPV-teknologien.
Men denne sterke kombinasjonen leverer vi høykvalitets TV-apparater til markedet: smarte og brukervennlige
med utsøkt stil. Vi tror på å skape produkter som gir forbrukerne en overlegen TV-opplevelse. Med Philips
TV-apparater er TP Vision en global leder innen hotell- og reiselivsbransjen. TP Vision er den eksklusive
lisensinnehaveren av merket Philips TV for landene nevnt ovenfor. TP Vision har nesten 2000 ansatte
forskjellige steder i verden og er 100 % eid av TPV, en av verdens ledende produsenter av skjermer og LCDTV-er. TPV selger og markedsfører TV-er av merket Philips i Kina. TPV har klart å øke tilveksten over flere år
ved å balansere stordriftsfordeler og kjernekompetanse innen forskning og utvikling, produksjon, logistisk
effektivitet og kvalitet.
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