
 
Lehdistötiedote 

 
TP Vision ja Bowers & Wilkins yhdistävät voimansa tuoden paremman äänen televisioon  

 
 

 
Philips-televisioiden tuotemerkkiä edustava TP Vision on sopinut monivuotisesta yhteistyöstä 
audiolaitteita kehittävän Bowers & Wilkinsin kanssa. Yritykset tekevät nyt yhteistyötä 
kehittääkseen erinomaisella äänellä varustettuja TV-laitteita. Ensimmäiset yhteistyön hedelmät 
tullaan näkemään Berliinin IFA-messuilla myöhemmin tänä vuonna. 
 
TP Visionin ja Bowers & Wilkinsin yhteistyö yhdistää kahden eri maailman, äänen ja kuvan, 
huippuosaamisen. 
 
Kummallakin yrityksellä on pitkä historia omien vahvuuksiensa kehittämisessä, mikä 
mahdollistaa parhaan mahdollisen laadun tuotekehityksessä ja tuotteiden valmistuksessa. 
Philips-televisiot on esimerkiksi tuonut markkinoille paljon uutta tekniikkaa kuten palkitun P5 
kuvanparannuspiirin, joka yhdessä uniikin Ambilight-taustavalotekniikan kanssa on 
ihastuttanut ympäri Eurooppaa.  
 
“Olemme liian pitkään antaneet äänen jäädä taka-alalle kun puhutaan televisiosta ja sen 
luomasta katselukokemuksesta. Varsinkin uusien Philips OLED-televisioiden upea kuvanlaatu 
vaatii rinnalleen loistavan äänentoiston. Olen iloinen, että voimme yhdistää voimamme 
Bowers & Wilkinsin maailman parhaiden äänen ammattilaisten kanssa ja varmistaa 
jatkossakin Philips High-End –televisioiden tarjoavan upean äänentoiston”, 
TP Visionin markkinointijohtaja Martijn Smelt kommentoi. 
 
”TP Visionin kanssa solmimamme yhteistyö luo uskomattoman mahdollisuuden määrittää 
uudelleen television äänenlaadun ominaisuuksia. Upeat, uudet Philips-televisiot tulevat 
pitämään sisällään yhtiömme tunnetun `Sound by Bowers & Wilkins`-äänenlaadun. Näin 
voimme tuoda upean äänenlaadun kokonaan uudelle asiakasryhmälle”, kertoo Bowers & 
Wilkinsin CRO Richard Campbell. 
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Philips TV Europe - TP Vision 
TP Vision on televisioihin erikoistunut digitaalisen viihdemaailman osaaja. TP Vision kehittää, 
valmistaa ja markkinoi televisiolaitteita Philips-merkillä Euroopassa, Venäjällä, Lähi-Idässä, Brasiliassa, 
Argentiinassa, Uruguayssä, Paraguayssa ja eräissä Tyynen valtameren alueen maissa. 
Philips-televisioiden perinteitä vaalien TP Vision tuottaa markkinoille huippulaatuisia, kauniita ja 
helppokäyttöisiä TV-laitteita. TP Vision on Philips-televisioiden tuotemerkkilisenssin haltija 
yksinoikeudella edellä mainituissa maissa. TP Vision työllistää n. 2000 henkilöä ympäri maailmaa ja 
sen omistaa TPV, joka on yksi maailman johtavista näyttövalmistajista. 
 
 
Bowers & Wilkins  
Englannissa vuonna 1966 perustettu Bowers & Wilkins on ollut huippuluokkaisen audion 
eturintamassa jo yli 50 vuotta. Bowers & Wilkins suunnittelee ja valmistaa kodin kaiuttimia, 
kuulokkeita, räätälöityjä ääniratkaisuja sekä autojen äänentoistoa, jotka asettavat jatkuvasti 
uusia rajoja äänentoistossa. Tuotteet ovat ansainneet lukemattomia palkintoja ja tunnustusta 
äänitysstudioilta ja muusikoilta. Bowers & Wilkinsin maine perustuu parhaaseen 
mahdolliseen äänentoistoon ja lyömättömään kuuntelukokemukseen. Lisätietoja 
www.bowerswilkins.com 
 
 
 
 
Lisämateriaalia, kuvia, videoita 
Korkearesoluutioiset kuvat: http://www.tpvision.com/image-library/ 
 


