
  Pressemelding 
 
 
 

AV Forums lesere stemte frem Philips 9002 som vinner i blindtest med fire OLED-tv-er  
 

Fire utvalgte produsenter deltok nylig med sine TV-apparater i en blindtest som ble organisert av AV 

Forums på Londons filmmuseum. Resultatet viser dels att ikke alle OLED-apparater er like bra, og 

dels at høy pris ikke nødvendigvis betyr god ytelse. Philips 

9002 ble stemt frem som klar vinner av testen.  

 

AV Forums inviterte 28 lesere til et arrangement der de 

skulle vurdere fire TV-apparater i en blindtest. Alle 

produsentenes TV-apparater var maskert for å se like ut 

under testen. Derfor var det mulig å sammenligne direkte 

de fire produsentenes evne til å levere god bildekvalitet. 

De fire 55”-apparatene som deltok, var Philips 9002, 

Panasonic EZ952, Sony A1 og LG C7.  

 

Den første delen av testen ble gjennomført etter at alle fire apparatene hadde blitt kalibrert av 

redaksjonen på AV Forums. Seks klipp ble deretter spilt av to ganger hver. Resultatet av den 

kalibrerte delen av testen var at seieren gikk til Philips 9002, som fikk ikke mindre enn 33 % av 

stemmene, mens LG fikk 22 %.   

 

Deretter ble apparatene stilt inn på såkalt «Vivid Mode» for å gjøre det enklere å sammenligne 

produsentenes bildeprosessorer. Så fikk testdeltakerne se de samme seks klippene. Resultatet var 

enda tydeligere, og 68 % av stemmene gikk 

til Philips 9002. Panasonic ble nummer to 

med 14 % av stemmene.   

 

Danny Tack, designsjef for Philips TV, 

kommenterte: «Vi gjorde vårt aller beste, 

med hjelp av teamet fra AV Forums, for å 

sikre at testen ble rettferdig. Alle 

produsenter bruker Vivid Mode for å vise 

kapasiteten til egne bildeprosessorer. 

Ettersom vi vet hvor kraftfull og avansert vår 

nye P5-prosessor er, så var vi mer overrasket av resultatet på den kalibrerte delen av testen. Jeg er 

glad for at vi kunne vise forskjellen i bildekvalitet i denne blindtesten.»  

 

AV Forums ble startet i 2000 og har mer enn 3,6 millioner unike besøkere hver måned. Det er 

Europas største og mest trafikkerte fellesskap for hjemmeunderholdning, forbrukerelektronikk og 

audio/video. Det er også det stedet der mange forbrukere gjør sine undersøkelser om produkter og 

også kjøper produkter innen forbrukerelektronikk.  

 



  Pressemelding 
Philips P5 Perfect Picture Engine har den ytelsen som kreves for å klare de store datamengdene som 

benyttes i Ultra HD og 4k. Prosessoren analyserer, skiller ut og justerer hver eneste av de fem 

variablene som bestemmer bildekvaliteten: bildekildens kvalitet, skarphet, farge, kontrast og 

bevegelse.  

Philips 55” 9002 finnes tilgjengelig hos Elkjøp for NOK 26 990. 
 

For mer informasjon eller materiale er du velkommen til å kontakte: 

 

Pressekontakt:  

Joella Skoogh 

+46 708 32 22 65 

Joella.skoogh@tpv-tech.com 

 

Produktspørsmål:  

Pär Josefsson 

+46 708 32 22 21 

par.josefsson@tpv-tech.com 

 

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

Hjemmeside: http://www.philips.no/TV  

 
YouTube: 
Oppdag Philips Ambilight TV: https://youtu.be/1zdrVVt9ItA 
55POS9002: https://youtu.be/Aaub73pCK1k 
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