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TP Vision och Bowers & Wilkins startar samarbete för en bättre TV-upplevelse  
 
Stockholm, 19 juni 2018  
 
TP Vision, exklusiv licensinnehavare för Philips TV, har tecknat en överenskommelse med 
ljudspecialisterna Bowers & Wilkins om ett flerårigt exklusivt partnerskap. De två företagen 
kommer tillsammans utveckla TV-apparater med en oöverträffad ljudprestanda. Det första 
smakprovet från samarbetet kommer visas upp på IFA-mässan i Berlin senare i år.  
 
Samarbetet mellan TP Vision och Bowers & Wilkins kombinerar teknik och expertis från två 
internationellt mycket välrenommerade företag. De båda företagen kommer genom 
partnerskapet kunna dela på sina respektive ingenjörers kompetens. Företagen förenar på så 
sätt resurser som bidragit till att sätta standarden för bild- och ljudkvaliteten på marknaden.  
 
Båda företagen har en lång tradition av att utveckla sin egen teknik, vilket även innebär att de 
har en gedigen kvalitetskontroll över de olika stegen inom produktutveckling och produktion. 
Philips TV har använt denna modell för att göra TV-apparater som blivit marknadens mest 
intressanta, och som till exempel resulterat i den prisvinnande P5-bildprocessorn såväl som 
Ambilight-tekniken.   
 
Martijn Smelt, marknadschef för TP Vision i Europa, kommenterar samarbetet så här: ‘Vår 
bransch har alldeles för länge accepterat att ljudet är en eftersatt del av TV-apparaters 
prestanda. Detta blir extra tydligt när vi numera kan jämföra med den exceptionella 
bildkvaliteten hos en OLED-TV. Därför är jag mycket glad att vi nu har en samarbetspartner 
som är en av de främsta i världen på området, Bowers & Wilkins. Vi kommer genom detta 
samarbete se till att Philips bästa TV-apparater ger en unikt bra ljudupplevelse’.  
 
Richard Campbell, försäljningschef för Bowers & Wilkins, säger: ‘Vårt nya samarbete med TP 
Vision ger en enastående möjlighet att helt förändra de parametrar som styr en TV:s 
ljudkvalitet och prestanda. Philips kommande nya TV-apparater kommer introducera vår 
välkända ljudkvalitet till en ny grupp konsumenter. Dessa får ta del av den enastående 
upplevelse som vårt ljud kan ge och som vi kallar, ‘Sound by Bowers and Wilkins’. 
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Om Philips TV Europa - TP Vision 
TP Vision är ett företag som specialiserar sig på marknaden inom visuell digital underhållning. 
TP Vision fokuserar på att utveckla, tillverka och marknadsföra Philips TV-apparater i Europa, 
Ryssland, Mellanöstern, Brasilien, Argentina, Uruguay, Paraguay och utvalda länder i 
Stillahavsregionen. Vi gör detta genom att kombinera Philips TV:s designexpertis och 
innovativa tradition med en operationell styrka, flexibilitet och snabbhet från TPV-teknologi. 
Med dessa kombinerade styrkor tar vi högkvalitativa tv-apparater till marknaden; smarta 
funktioner, lätta att använda och med sofistikerad form och design. Vi tror på att skapa 
produkter som erbjuder en överlägsen upplevelse för konsumenterna. Philips TV är genom 
TP Vision en global ledare inom hotell- och resebranschen. TP Vision är Philips TV:s exklusiva 
licensinnehavare för alla länder som räknades upp här ovanför. TP Vision har nära 2 000 
anställda runt om i världen och ägs till 100 % av TPV, en av världens ledande bildskärms- och 
LCD-tillverkare, som även säljer och marknadsför Philips TV i Kina. TPV har i många år med 
hjälp av stordriftsfördelar och kärnkompetenser inom forskning & utveckling, tillverkning, 
effektiv logistik och kvalitet lyckats öka sin tillväxt.  
 
Om Bowers & Wilkins  
Bowers & Wilkins grundades i Storbritannien 1966 och har varit föregångare inom 
högkvalitativt ljud i mer än 50 år. Bowers & Wilkins designar och tillverkar högtalare för 
hemmet, hörlurar, specialinstallationer och billjudprodukter med extra hög prestanda. 
Produkterna har en hög nivå av såväl ljudkvalitet som innovativa lösningar och har vunnit ett 
otal priser och utmärkelser från världens ledande inspelningsstudios och musiker. Bowers & 
Wilkins rykte baserar sig på en kompromisslös jakt efter det bästa möjliga ljudet och en unikt 
bra musikupplevelse. Mer information finns på www.bowerswilkins.com 
 
 
 
 
 


