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Philips OLED-televisiot kahmivat palkintoja jälleen 

Uusi Philips TV OLED-mallisto on voittanut kaksi arvostettua EISA-palkintoa! 

Amsterdam, 15.8.2018 – Kun yksi ei riitä!  Philipsin uusimmat 2018 OLED TV-mallit ovat saaneet 
kaksi arvostettua EISA-palkintoa ja näin Philips jatkaa OLED-televisioiden suorituskyvyn 
edelläkävijänä. 

EISA palkitsi Philipsin uuden, 55-tuumaisen OLED803-mallin Best Buy OLED TV 2018-2019 –
palkinnolla. Niin ikään uusi 65-tuumainen OLED903 palkittiin Home Theatre TV 2018-2019 –
televisiona. Jälkimmäinen uutuus on ensimmäinen, joka on syntynyt yhteistyössä Bowers & Wilkinsin 
audiospesialistien kanssa.  

Upean designin omaava OLED903 on palkittu myös IF Design-
palkinnolla aiemmin kuluvana vuonna.  

Näin EISA-raati kertoo uudesta OLED903-mallista: 
”Vakavamman laidan kotiteatteriharrastajat vaativat aidosti 
puhuttelevia leffakokemuksia, joissa mukaansatempaava kuva yhdistyy 
dynaamiseen ääneen. Ja Philipsin 65-tuumainen oled-lippulaiva vastaa 
haasteeseen. Yhteistyö hifispesialisti Bowers & Wilkinsin kanssa on 
poikinut räätälöidyn, sisäänrakennetun soundbarin, jossa on erilliset 
basso–keskiääni- ja diskanttielementit omissa eristetyissä 
kammioissaan. Näin television äänentoisto on yksityiskohdiltaan rikasta. 
Philipsin tehokas P5-kuvajärjestelmä ja siihen kuuluva ”Perfect Natural 
Reality” -kuvankäsittely yhdessä laajojen kalibrointimahdollisuuksien 
kanssa takaavat loistavan uhd (ja ylösskaalatun sdr-) hdr -toiston, jossa 
on syvä mustan taso, erinomaiset varjojen yksityiskohdat, 
poikkeuksellinen kontrasti sekä laaja väriavaruus. Kokonaisuus on 
luokassaan ehdotonta kärkeä, ja maininnan ansaitsee myös Ambilight-
tunnelmavalaistus, jonka avulla ultra hd blu-ray -leffoista ja suoratoistosisällöistä saa puristettua vieläkin 
nautinnollisempaa katseltavaa.” 
 

Uudesta OLED803:sta EISA-raati sanoo: “Philipsin 55-tuumaisessa 
uutukaisessa tuorein, vuoden 2018 oled-paneeli kohtaa päivitetyn P5-
kuvajärjestelmän, ja lopputulos on paitsi hämmästyttävä myös hinnaltaan 
houkutteleva. Tämä uhd oled -televisio tarjoilee dynamiikaltaan 
standardilaatuisen materiaalin melkein hdr-tasoisena valmistajan 
tuoreimman ”Perfect Natural Reality” -innovaation ansiosta. Rikkaiden ja 
luonnollisten värien, vaikuttavan mustan sekä erinomaisen liiketerävyyden 
ansiosta se on loistava valinta myös varsinaiselle hdr-materiaalille, ja tuki 
löytyy myös hdr10+-standardille. Ruudun tapahtumia elävöittävä Philipsin 
ainutlaatuinen Ambilight-taustavalaistusteknologia, tehokas 50-wattinen 

äänentoistojärjestelmä sekä Android TV Google Assistant -tuella tekevät 55OLED803:sta erinomaisen 
jokapaikan television.” 
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EISA (European Imaging & Sound Association) on palkinnut jo 36 vuoden ajan aikansa jännittävimpiä, 
innovatiivisia ja edistyksellisimpiä tuotteita. Palkintoraatiin kuuluu tekniikan spesialisteja ja 
ammattilaisia yli 25 maasta ja 53 johtavasta alan lehdestä.  

Molemmat Philips TV EISA-voittajat esitellään Berliinissä 30.8.2018 alkavilla IFA-messuilla. 

 

Philips esittelee myös uusia OLED-televisioiden ominaisuuksia.  
Molemmat uudet OLED-mallit pitävät sisällään saman upean kuvanlaadun. 2018 vuosimallin OLED-
paneelit ovat varustettu heijastamattomalla pinnalla, jonka avulla saavutetaan paremmat mustat sekä 
1000nit maksimikirkkaus.   

Uudet OLED-mallit ovat saaneet lisäksi toisen sukupolven P5 Picture Perfect Engine-
kuvanparannuspiirin, jonka uutuutena on Perfect Natural Reality-kontrastinparannustoiminto. Uusi, 
patentoitu algoritmi parantaa tavallisen SDR-kuvaa siten, että päästään lähelle aitoa HDR-materiaalia.  

Kummankin uutuuden elegantin Eurooppalaisen designin täydentävät uudet ääniratkaisut. OLED803:n 
äänimaailmaa on parannettu aikasemmin esitellyistä Philips OLED-malleista. OLED903 käyttää 
Bowers & Wilkinsin osaamista ja tekniikkaa tarjoten referenssitason televisioäänentoiston neljän 
katsojaan päin suunnatun kaiutinelementin avulla. Kaiutinyksikön viimeistelee verhoilussa käytetty 
Kvadrat-kangas. 

Molemmat mallit on varustettu television kolmelta sivulta valaisevalla Ambilight-tekniikalla ja nyt 
Google Assistant-toiminnolla päivittyneellä Android TV-käyttöjärjestelmällä. Android TV päivittyy 
myös uuteen Android TV O-versioon lähitulevaisuudessa. 

OLED803 saapuu liikkeisiin elokuussa 2018.  OLED903 esitellään IFA-messuilla 30. elokuuta ja se 
tulee saataville lokakuusta alkaen.  
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