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AV Forums-leserne stemte Philips til topps i den avgjørende «blinde» OLED-
kampen med fire finalister 

 
21. november 2018 – For andre gang har leserne av det ledende nettstedet AV Forums stemt på 
Philips som vinner av en spesiell TV-konkurranse mellom fire produsenter om de beste OLED-
apparatene. Alle ble presentert «blindt» for publikum for å unngå enhver ubalanse mellom merkene. 
 
Ikke bare triumferte Philips i London enda en gang med OLED+ 903 på topp. I tillegg til denne seieren 
stemte leserne av det ledende tyske Video Magazine på det samme apparatet som vinner på et lignende 
arrangement i München i oktober. 

 
Begge de siste testene var utformet for en direkte sammenligning av 
bildebehandlingsteknologien til fire av de viktigste TV-produsentene. De fire 65-
tommersapparatene som ble brukt i testen, inkluderte OLED+ 903, Sony AF9, 
Panasonic FZW802 og LG C8. Alle var tildekket slik at verken de 37 AV Forums-
leserne eller de 35 Video Magazine-leserne var klar over hvilken modell de stemte 
på. 

 
For ytterligere å sikre like konkurranseforhold begynte testene med at alle de fire apparatene hver for 
seg var kalibrert til samme standard – i London ekspertgruppen av redaktører i AV Forums. Dette 
reduserte effektivt prosesseringsalternativene slik at de grunnleggende teknologiske forskjellene 
mellom merkene kom tydelig frem.  
 
Igjen ble et stort utvalg av innhold brukt i 11 klipp som hvert ble spilt to ganger fra en medie-PC, 
strømmet fra Netflix eller via 4K Blu-ray fra en X-box One X.  
 
Resultatet av den kalibrerte delen var seier til Philips OLED+ 903 med over 32 % av stemmene, og 
med Sony nummer to på 24 % og Panasonic og LG kom likt ut på 13 %.  
 
Deretter ble apparatene stilt inn på «livaktig» eller «dynamisk» modus som den beste modusen brukt 
av hver produsent til å demonstrere full ytelse i bildebehandlingsprogrammet. Dette er en modus som 
tillater direkte sammenligning mellom produsentenes bildebehandlingsteknologi. 
 
Seerne fikk igjen se de samme elleve klippene to 
ganger fra en medie-PC, strømmet fra Netflix 
og via 4K Blu-ray. Resultatene i «livaktig» 
modus var tydeligere. Der stemte 56 % av det 
entusiastiske publikummet for Philips OLED+ 
903, fulgt av 17 % for Sony på andreplass. 
 
Som en kommentar til testresultatet sa Philips’ TV-direktør for produktstrategi og planlegging Danny 
Tack:  
«Dette er vår tredje «blinde» konkurranse, kjørt i to land og med ekspertlesere fra to forskjellige 
magasiner. Philips OLED har vunnet ved hver anledning og med veldig konsistent bedømming mellom 
hver test. Ikke bare for «livaktig», der du kan se hvor overlegen P5-bildeprosessoren er, inkludert vår 
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nye Perfect Natural Reality-funksjon, men også for den uavhengig kalibrerte delen. Vi kunne ikke ha 
drømt om et bedre resultat.»  
 
I tillegg til den nye andregenerasjons P5 Perfect Picture-prosessoren og den nye Perfect Natural 
Reality-funksjonen er OLED+ 903 den første Philips TV-en som har et spesialutviklet lydsystem fra de 
legendariske lydekspertene Bowers & Wilkins. 
 
OLED+ 903 er nå tilgjengelig i 55" og 65" til en pris på henholdsvis 24 995 kr og 34 995 kr. 
 
Les mer: www.philips.no/OLED  
Last ned bilder: https://www.tpvision.com/image-library/ 
 
Mediekontakt: 
Joella Skoogh 
+46 708 32 22 65 
joella.skoogh@tpv-tech.com 
 
Produktrelaterte spørsmål: 
Pär Josefsson 
+46 708 32 22 21 
Par.josefsson@tpv-tech.com 
 
 
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.  
 
 


