
  News Release 
 
 

OLED-televisiot sokkotestissä 
 

Englantilaisen AV Forumsin lukijat pääsivät vertailemaan tällä hetkellä markkinoilla olevia OLED-

televisioita London Film Museumissa järjestetyssä tapahtumassa. Tapahtuma osoitti, etteivät kaikki 

OLED-televisiot suinkaan ole samanlaisia. Lukijat äänestivät 

sokkotestissä selväksi voittajaksi Philipsin uuden 9002-

sarjan OLED-television. 

 

AV Forumsin tarkkaavaiset lukijat kutsuttiin tapahtumaan 

tutustumaan sokkotestissä neljään tällä hetkellä myynnissä 

olevaan OLED-televisioon, jotka kaikki käyttävät samaa 

OLED-paneelia. Tämä on myös ensimmäinen kerta, kun 

yleisö on päässyt vertailemaan eri OLED-televisioiden 

valmistajien kuvankäsittelytekniikoita valvotusti ja 

objektiivisesti.  

 

Sokkotestiin osallistuivat Philips 9002, Panasonic Z952, Sony A1 sekä LG C7. Kaikki neljä televisiota 

olivat 55-tuumaisia ja  AV Forumsin 28 arvostelijaa pääsivät katsomaan televisioita siten, että 

television merkkiä tai mallia ei voitu nähdä tai selvittää ulkoisesti.   

 

Testin aluksi kaikki neljä ruutua kalibroitiin AV Forumsin toimittajien toimesta ja tämän jälkeen kuusi 

videoklippiä toistettiin kahdesti sekä mediatietokoneelta että Netflixistä käyttäen Xbox One S:ää. 

Kalibroitujen televisioiden testiosuuden voittajaksi raati valitsi Philips 9002:n, joka sai vaikuttavat 

33% äänistä. Testin toiseksi valittu LG C7 sai äänistä 22%. 

 

Tämän jälkeen televisioiden asetukset vaihdettiin vakioiksi siten, että kuvankäsittelytekniikat olivat 

kaikissa malleissa täysin päällä. Katsojille näytettiin samat 6 videota ja tämän lisäksi 3 HDR-videota 

4K BluRay-soittimelta kahteen kertaan. 

 

Tällä kertaa 68% vastaajista valitsi parhaaksi 

Philipsin 9002-sarjan OLED-television ja 

toiseksi tuli Panasonic 14% äänillä. 

 

AV Forumsin pyynnöstä toistettiin samat 

videot vielä jokaisen television ”Elokuva”-

tilalla ja annettiin raadille mahdollisuus 

muuttaa antamiaan ääniä. Yksikään 

arvostelijoista ei halunnut vaihtaa 

antamaansa ääntä. 

 

 

 

 



  News Release 
“Teimme todella paljon töitä AV Forumsin kanssa sen eteen, että testi olisi mahdollisimman 

tasapuolinen kaikille osapuolille ja siksi olemme yllättyneitä kalibroidun testin tuloksista. Kaikki 

valmistajat ottavat täydet tehot irti käyttäessään television vakioasetuksia, mutta tässä kisassa 

tiesimmekin olevamme hienostuneen ja tehokkaan P5-kuvankäsittelypiirimme ansiosta vahvoilla. 

Olen iloinen että voimme osoittaa tämän sokkotestin avulla”, kertoo Philips-televisioiden 

kuvapuolen johtaja Danny Tack. 

 

Vuonna 2000-perustetun AV Forumsin yli 3.6 miljoonaa kuukautista käyttäjää tekee sivusta alan 

suurimman viihde, tekniikka ja AV-yhteisön Euroopassa.  

 

Philips P5-kuvankäsittelypiiri on joka 50% tehokkaampi kuin edeltäjänsä yhdistäen kolme 

aikaisempaa prosessoria yhteen. Piiri on täysin 4K UHD sekä HDR-yhteensopiva ja se tuottaa tarkan, 

värikkään ja hyväkontrastisen kuvan sekä luonnollisen liiketoiston kaikista kuvalähteistä. 

 

55POS9002 suositushinta Suomessa on 2499€  

 

 

Lehdistökontaktit:  

Joella Skoogh 
+46 70 832 22 65 

joella.skoogh@tpv-tech.com 

 

 

Tekniset kysymykset: 

Juhani Hallamaa 

+358 50 327 8388 

juhani.hallamaa@tpv-tech.com 

 

AV Forumsin testi luettavissa täältä: 

https://www.avforums.com/news/philips-9002-oled-tv-wins-blind-

shootout.14195 

 

Lisää Philips-televisioista: www.philips.fi/TV  

Kuvia: http://www.tpvision.com/image-library/ 

 
YouTube: 

Philips Ambilight TV: https://youtu.be/1zdrVVt9ItA 

55POS9002: https://youtu.be/Aaub73pCK1k 
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