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Philips TV julkaisi ensimmäisen Bowers & Wilkins –yhteistyössä valmistetun 
televisiomallin.  

 
Berliini 30.8.2018 
 
Philips-televisioiden ja Englantilaisen audiosuunnittelutoimisto Bowers & Wilkinsin 
yhteistyön ensimmäinen hedelmä Philips OLED+ 903-televisio on julkaistu. Uutuudessa 
yhdistyy ensimmäistä kertaa molempien yritysten osaaminen ja se onkin jo palkittu 
EISA:n ”Best Home Theatre TV”-palkinnolla. Samalla Philips tuo myös markkinoille 
uuden OLED 803-mallin.  
 
Philips TV ja Bowers & Wilkins lanseeraavat markkinoille uuden referenssiluokan OLED+ 903-mallin. 
Uusi OLED+ -malli tuo upean 
kuvanlaadun lisäksi loistavan 
äänenlaadun ,jotka yhdessä takaavat 
upean katselukokemuksen. Tämä on 
jo huomioitu EISA:n ”Best Home 
Theatre TV 2018-2019” –palkinnolla.  
 
Uudella OLED-paneelitekniikalla 
toteutettu OLED+ 903 saapuu 
Suomen markkinoille lokakuussa 55- ja 
65-tuumaisina versioina. 
Kuvamoottorina toimii päivitetty, 
toisen sukupolven Philips P5 Perfect 
Picture Engine ja luonnollisesti 
televisiosta löytyy Philipsin uniikki 
kolmisivuinen Ambilight-
taustavalaistusjärjestelmä.  
 
Upea kuvanlaatu 
Nyt esitellyt Philips OLED-televisiot käyttävät uusinta OLED-paneelitekniikkaa ja näin kirkkautta 
löytyy 2017-malleihin verrattuna 10% enemmän. Kirkkaimmillaan 2018-mallit pääsevätkin jopa 
1000nit kirkkauteen. Yhdessä OLED-tekniikan loistavan mustantoiston kanssa uutuudet 
mahdollistavat uuden HDR-materiaalin toistamisen täydellisesti. TP Vision on myös liittynyt 
kolmantena valmistajana HDR10+ ryhmittymään ja sen myötä ny esiteltävät uutuudet ovatkin 
ensimmäisiä Philips-malleja, jotka toistavat HDR10+ -tasoisen HDR-kokemuksen. 
 
Kuitenkin vielä pitkään valtaosa katsottavasta kuvamateriaalista katsotaan SDR-laatuisena. Tätä 
silmälläpitäen Philips on kehittänyt toisen sukupolven P5-piiriin uuden Perfect Natural Reality-
tekniikan. Tämä uusi tekniikka perustuu älykkääseen algoritmiin, joka jatkuvasti laskee kuvalähteen 
laatua, kirkkautta, terävyyttä ja kontrastia ja parantaa näin SDR-materiaalia näyttämään lähes HDR-
tasoiselta. Tekniikan avulla saadaan kuvasta irti lisää yksityiskohtia ja siihen saadaan lisää syvyyttä.  
 
Ensiluokkainen äänentoisto 
OLED+ 903 käyttää äänentoistoon Bowers & Wilkinsin insinööritaidon osaamista ja patentoitua 
kaiutintekniikkaa. Kaiutinelementit on sijoitettu suurempiin, eristettyihin ja jäykempiin koteloihin 
mikä parantaa äänen laatua elokuvakäytössä, mutta soveltuu mainiosti myös musiikin kuunteluun. 
Uusi kaiutintekniikka vähentää myös äänen vääristymiä pitäen samaan aikaan dialogin selkeänä ja 
äänen erottelun aiempaa laajempana. Myös bassontoistoon on kiinnitetty erityistä huomiota. 
 



                                                               Lehdistötiedote 
 
Bowers & Wilkings on lisäksi auttanut OLED+ 903:n DSP:n optimoinnissa ja hyvälaatuista äänitehoa 
onkin saatu televisiosta irti jopa 50W. Televisio edustaa siis todella Bowers & Wilkinsin ‘True Sound’ 
ideologiaa.  
 
Näyttää mahtavalta 
OLED+ 903 on suunniteltu Eurooppalaisen design-filosofian mukaan ja se onkin jo voittanut 2018 IF 
Design Award –palkinnon. Erittäin ohut ja lähes olemattomilla kehyksillä varustettu televisio pysyy 
pystyssä tukevasti kapeiden metallijalkojen ansiosta. Kapeat kehykset tekevät oikeutta myös 
kolmisivuiselle Ambilight-tekniikalle, joka saa kuvan jatkumaan television takana olevalle seinälle LED-
valojen avulla. Designin täydentää tyylikkäällä tummanharmaalla Kvadrat-kankaalla verhoiltu, 
kuuntelijoihin päin suunnattu kaiutinelementti. 
  
Todellinen älytelevisio Amazon Alexa- ja Google Assistant-toiminnoilla 
Luonnollisesti uusi OLED+ 903 käyttää tehokkaan suorittimen avulla Android TV TM –
käyttöjärjestelmää jonka sisäistä 16Gt muistia voidaan laajentaa ulkoisen kiintolevyn avulla. Tulevan 
Android O-päivityksen jälkeen televisio tukee myös Google Assistant –apuria, jolla käyttäjä voi ohjata 
kodin älylaitteita puheella kaukosäätimen mikrofonin kauttaa. Android TV-käyttöjärjestelmän avulla 
on mahdollista katsoa suosituimpia kotimaisia ja ulkomaisia suoratoistopalveluita. 
 
Uusi käyttöjärjestelmäversio tuo mukanaan myös Amazon Alexa-yhteensopivuuden, joka 
mahdollistaa Alexa-yhteensopivien laitteiden käyttämisen Philips Android TV-mallien kanssa.  
 
Uusi OLED 803 
Philips OLED 803-uutuus seuraa jopa 53 palkintoa ympäri Eurooppaa keränneen Philipsi 9002 OLED-

mallin jalanjälkiä. OLED 803 vastaa kuvanlaadun 
osalta OLED+ 903 mallia. Aiempaan 9002-malliin 
verrattuna äänentoistoa on myös parannettu. 
Myös OLED803 on saanut tunnustusta EISA-
raadilta ja se palkittiinkin “Best Buy OLED TV 
2018-2019”-palkinnolla. 
 
Myös uusi 803 tukee uusia Amazon Alexa, 
Google Assistant ja Perfect Natural Reality-
tekniikoita. Malli on tullut myyntiin myös 
Suomessa 55” ja 65” kokoisina  
 
 

 
 
 
 
Kuvia uutuuksista: https://www.tpvision.com/image-library/ 
 
Mediakontaktit: 
Joella Skoogh 
+46 708 32 22 65 
joella.skoogh@tpv-tech.com 
 
Tuotteisiin liittyvät kysymykset: 
Juhani Hallamaa 
+358 50 327 8388 
juhani.hallamaa@tpv-tech.com 
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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. 
 


