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Philips TV utvider sin Smart TV-satsing ytterligere ved å introdusere støtte for Amazon 
Alexa. Philips TV vil lansere en Amazon Alexa-funksjon under navnet «Philips Smart TV 
Voice Control». Den nye funksjonen gjør det mulig å bruke talestyring av Philips Android 
TV-er via Alexa-aktiverte enheter. Alle Philips Android TV-er fra 2018 og P5-utstyrte 
apparater fra 2017 vil støttes. 
 
Kunne du tenke deg å slå på TV-en eller bytte til en annen TV-kanal bare ved å be om det? Den nye 
Philips Smart TV Voice Control for Amazon Alexa vil gjøre det mulig å styre kompatible Philips TV-er 
med tale.  
 
Alt du trenger å gjøre er å si «Alexa, turn on the TV» eller «Alexa, change the channel to… ». Du kan også 
justere TV-volumet, bytte bildekilde og styre multimedieavspilling.  
 
Forbrukere som vil benytte Philips Smart TV Voice Control-funksjonen, vil trenge en Alexa-aktivert 
enhet, for eksempel Amazon Echo eller Echo Spot. Brukerne kan da pare enheten sin 
med den forhåndsinstallerte Alexa-appen på sin kompatible Phillips TV.  

 
Den nye funksjonen vil lanseres som en del av oppgraderingen til O-versjonen av 
Android TV OS. Den vil være tilgjengelig i siste kvartal i år for alle 2018-modeller av 
Philips Android TV, samt for P5-utstyrte Android TV-er fra 2017.  
 
Amazon Alexa-kompatibiliteten vil på lanseringstidspunktet være tilgjengelig på 
engelsk og tysk. 
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Om TP Vision 
TP Vision er en nøkkelaktør innen forbrukerelektronikk når det gjelder audiovisuell digital underholdning. TP Vision konsentrerer 
seg om utvikling, produksjon og markedsføring av TV-apparater av merket Philips (Europa, Russland, Midt-Østen, Sør-Amerika, 
India og utvalgte land i Stillehavsområdet) og lydprodukter (over hele verden). Vi gjør dette ved å kombinere vår designekspertise 
og arven fra den innovative Philips-merkevaren med fortreffeligheten, fleksibiliteten og hurtigheten i driften til TPV Technology. 
Men en slik kombinasjon av sterke egenskaper kommer vi på markedet med TV-apparater av høy kvalitet: smarte og 
brukervennlige og med en utsøkt stil. Vi har tro på å skape produkter som gir forbrukerne en overlegen lyd- og synsopplevelse. 
Med Philips TV-ene er TP Vision en global leder innen hotell- og reiseslivsmarkedet. TP Vision er enelisensinnehaver av merket 
Philips TV for landene over og globalt for Philips’ lydprodukter. TP Vision har nesten 2 000 ansatte på flere lokasjoner rundt 
omkring i verden, og er 100 % eiet av TPV, én av verdens ledende produsenter av skjermer og LCD-TV-er, og de selger og 
markedsfører TV-er av merket Philips i Kina. TPV har klart å styre denne veksten over flere år ved å balansere en stor økonomi og 
kjernekompetanse i R&D, produksjon, effektiv logistikk og kvalitet.  
 


