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Philips TV utvidgar OLED-sortimentet med nya modeller och skärmstorlekar för 2018 
 
Philips TV fortsätter att satsa på OLED-teknologin genom att introducera nya OLED-modeller i både 
55’’ och 65’’. De nya flaggskeppsmodellerna kombinerar den senaste OLED-tekniken med Philips 
egen P5 Perfect Picture-bildprocessor och tresidig Ambilight. Samtidigt introduceras en rad LED-
apparater i mellansegmentet, som även dessa inkluderar P5-bildprocessorn.   
 
Philips första år med OLED-tekniken har varit mycket framgångsrikt och Philips 55” 9002 har 
tilldelats över 20 europeiska utmärkelser. Bland Philips produktnyheter för 2018 finns flera nya 
OLED-modeller:   

 OLED 973 förhandsvisades på IFA 2017 och introduceras nu på svenska marknaden  
 OLED 873 – efterträdaren till 9002 lanseras nu i 65”  
 OLED 803 – en TV med minimalistisk design som introduceras i sommar 

 
OLED-modellerna är UHD Premium-certifierade och når upp till HDR Perfect-prestanda. TV-
apparaternas tunna ram gör att bilden flyter ihop med den tresidiga Ambilight-tekniken. OLED-
modellerna använder Android TV™ som drivs med en Quad Core-processor och ger tillgång till alla 
TV-anpassade appar, tjänster och innehåll i både Google Play Store och Philips egna appgalleri. 
 
Philips kommer också under 2018 sikta på en ny nivå av bildkvalitet i mellansegmentet genom att 
inkludera bildprocessorn P5 Perfect Picture Engine i flera av sina nya LED-skärmar. P5-processorn 
har den processorkraft som behövs för att hantera de stora mängder data som används för 4K Ultra 
HD-bilder. P5-processorn kan också korrigera skönhetsfel i bilderna och förbättrar kontrast, 
färgåtergivning och rörelseskärpa. 

Alla nya Philips Android-TV är förberedda för Google Assistant. I 6000-serien introduceras Saphi, 
Philips egen plattform för smart TV. Alla nya Ambilight-modeller får den tresidiga versionen. 
 
 
OLED 973 i 65’’ 
 
Modellen förhandsvisades på IFA 2017 och finns inom 
kort tillgänglig i Sverige. Denna designprisvinnande 65’’-
TV är ett äkta flaggskepp från Philips TV. 973 har en 
europeisk design i glas och aluminium, med högtalartyg 
från danska textilmärket Kvadrat. 
 
Apparaten inkluderar ett avancerat 6.1- och 60W-
ljudsystem som är integrerat i stativet. Systemet har sex 
frontriktade högtalare och en bakåtriktad Triple Ring-
högtalare.  
 
OLED 973 i 65’’ drivs av Android TV™ och har en 
avancerad fjärrkontroll med QWERTY-tangentbord, 
styrplatta och röstigenkänningsteknik. 
 

 
 
 

OLED 873 i 65’’ 

Nya OLED 873 i 65’’ är efterträdaren till flerfaldigt prisbelönade 
55POS9002. OLED 873 kombinerar P5-bildprocessorn med tresidig 



  Pressmeddelande 
 
Ambilight. TV:n uppnår och överträffar nivån för UHD Premium-certifiering såväl som Philips egen 
krävande standard HDR Perfect – för både HDR10- och HLG-innehåll. Philips 873 använder Android 
TVTM-systemet. 

 
OLED 803 i 55” och 65” 
 
Under 2018 kommer även OLED 803, som introduceras i både 55”- och 65”-versioner vid 
lanseringen. Kombinationen av 900 Nits peak-ljusstyrka och P5-bildprocessorn gör att TV:n klarar 
UHD Premium och Philips egen HDR Perfect-standard. 
 
OLED 803 är en Android TVTM och har en mycket 
snabb Quad Core-processor och ett inbyggt minne på 
16GB som även går att utvidga ytterligare. 803 kommer 
dessutom vara förberedd för Google Assistant och 
talstyrning.  
 
803 har en minimalistisk design och tresidig Ambilight.  
 

Nya LED-modeller 
 
Philips lanserar även flera LED-modeller som alla har 4K Ultra HD och tresidig 
Ambilight. 8503-serien lanseras i 49”, 55” och 65” med ett ’synligt ljud’-system. 
8303-serien kommer i storlekarna 49”, 55”, 65” och 75”. Den har NanoLed-
teknik och stöd för HDR10+. 7803-serien introduceras i 49”, 55”, 65” och 75” 
medan 7303-serien kommer finnas i 43”, 50”, 55” och 65”. Alla TV-modeller är 
baserade på Android-TV och använder Philips P5-bildprocessor. 6503-serien är 
baserad på Saphi, Philips nya system för Smart-TV. Den använder dessutom 
bildprocessorn Pixel Precise Ultra Engine. Serien kommer inkludera 43”, 50”, 55” 
och 65”. 
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