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Google Assistant och stöd för HDR10+ i Philips TV-sortiment för 2018  
 
Philips TV lanserar en rad nyheter för 2018 års TV-modeller: 

● Google Assistant med integrerad mikrofon kommer finnas i alla 2018 års 
Android TVTM-modeller  

● Philips lanserar Saphi, ett nytt och egenutvecklat system för enklare Smart-TV  
● Bildprocessorn P5 introduceras i 7000-serien, 8000-serien och i OLED-

apparaterna  
● HDR10+ blir tillgängligt i 8000-serien och i OLED-modellerna 

 
Under första halvåret kommer 2018 års Philips Android-TV få stöd för Google Assistant. Detta gör 
att användare kan söka upp och ta del av musik, filmer, videos och annat innehåll från populära 
tjänster som YouTubeTM och Netflix*. De kan också få tillgång till de senaste nyheterna, 
trafikrapporterna och väderprognoserna, samt schemalägga händelser och påminnelser. 
 
Med Google Assistant kan man även låta TV:n kontrollera andra apparater i det smarta hemmet. Det 
kan till exempel handla om nätverksuppkopplade högtalarsystem, Nest Home Automation och 
Philips Hue-produkter. För att starta Google Assistant på 2018 års Philips Android-TV behöver 
användaren bara trycka på den särskilda knappen på fjärrkontrollen.  

Alla Android-TV kommer redan vid lanseringen vara förberedda för Google Assistant. Apparaterna 
uppdateras sedan med alla Assistant-funktioner i samband med en programvaruuppdatering. Denna 
till en början i en engelskspråkig version. Därefter följer även andra europeiska språk, i takt med att 
Google erbjuder stöd för dem.  

Philips introducerar också sitt egenutvecklade användargränssnitt Saphi Smart TV, som gör 
användarupplevelsen snabbare och smidigare. Saphi ger tillgång till Philips egna appgalleri som 
inkluderar streamingtjänster som YouTube och Netflix.  
 
P5-bildprocessorn och nya standarden HDR10+ förbättrar bildkvaliteten  
 
HDR10+ är en ny standard som är en utveckling av den existerande HDR10-standarden. Redan 
HDR10 ger en mycket hög kvalitet med utmärkt svärta och vithet, vilket ger en svårslagen 
färgvisning och kontrast.  
 
HDR10+ använder Dynamic Tone Mapping med hjälp av dynamisk metadata och gör det därmed 
möjligt att justera kontrast och färger för varje enskild scen, i en optimering som sker ruta för ruta.  
Ännu viktigare är att HDR10+ är bakåtkompatibel, så att användare av äldre TV-apparater kan 
fortsätta att njuta av fördelarna hos HDR10. 
 
HDR10+ blir tillgänglig på nya Philips 8000-serien och 2018 års OLED-modeller från andra kvartalet. 
Fler TV-modeller följer sedan under året.  
 
Philips mycket uppskattade P5-bildprocessor har gett en märkbar prestandaförbättring hos Philips 
flaggskepps-OLED. Bildprocessorn kommer inkluderas i fler produkter under 2018, inklusive nya 
7000- och 8000-serierna såväl som de nya OLED-modellerna. 
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*Kräver tillgång till ett Netflixkonto 
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