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Philips TV’s 2019-modeller:                 

Endnu bedre billedkvalitet, mere lyd fra 
Bowers & Wilkins, samt Dolby Vision, 

Dolby Atmos og Android Pie 
Der kommer flere OLED-modeller, tredje generation P5-billedprocessor og flere TV 

med den forrygende lyd fra Bowers and Wilkins 

Philips TV’s nye model OLED804/854 kommer med tredje generations P5-billedprocessor, som er 
20 % kraftigere end forgængeren: Det betyder at billedkvaliteten er løftet yderligere 20 %. Og det 
siger ikke så lidt, idet sidste års OLED-modeller med P5 i vide kredse blev anerkendt for at sætte en 
ny standard for billedkvalitet; eksempelvis vandt modellerne 803 og 903 hele 43 priser og to 
uafhængige blindtest af billedkvalitet.  

Android Pie (9) er en anden nyhed blandt Philips Android TV, og indbygget Alexa følger med Philips 
Saphi Smart TV-platformen på 6814-modellen. Dolby Vision-kapabilitet er også en nyhed, der i langt 
de fleste 2019-modeller gør det muligt at anvende alle de nuværende HDR-funktioner.  

8804-modellen er det første LCD-TV med lyd fra audiofirmaet Bowers & Wilkins. Philips TV 
præsenterer også 9104; et betagende LCD-TV i enestående europæisk håndværk udviklet i 
samarbejde med det danske design brand Georg Jensen.  

Tredje generation af P5 leverer bl.a. forbedret støjreduktion, skarphed og kontrast uanset kilde – alt 
i alt en 20 % forbedring af billedkvaliteten i forhold til anden generation P5. P5 er designet til at 
analysere og individuelt bearbejde de fem elementer, som sammen skaber den formidable 
billedkvalitet: kildeperfektion, skarphed, farve, kontrast og bevægelse. 

Tredje generation har en speciel dobbelt-chip som øger computerkraften til vigtige elementer i 
proceskæden. Det gør chippen i stand til at skabe et endnu renere og skarpere billede. 

Produktspecifikation om 2019-sortimentet: 

Philips OLED-TV 804/854 
55” 65”  

 Ultra tyndt 4K OLED UHD-TV 
 1000 Nit peak light output 
 Ny, mere kraftfuld tredje generation P5-billedprocessor 
 Forbedret Perfect Natural Reality-kontrastfeature 
 Ny Ultra-resolution Pro-feature 
 Dolby Vision og Dolby Atmos 
 HDR10+ og HLG kapabilitet 
 3-sidet Ambilight-baggrundsbelysning 
 Philips 2.1 lydsystem (50 watt) 
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 Android TV Pie (9) OS med indbygget Google Assistant »Works with Alexa« 
 Minimalistisk europæisk design 
 OLED804 har kromramme og ultratynde metalfødder  
 OLED854 har kromramme og mørk, drejelig kromfod i T-form 

 

Philips 9104 UHD-TV – europæisk design og håndværk i samarbejde med Georg Jensen.  
55” 

 Slank, sort ramme med en poleret stålramme i bunden og ditto elegante fødder; alt 
udformet i tidløst, æstetisk design i samarbejde Georg Jensen 

 WCG Nano cell UHD-teknologi  
 P5 Perfect Picture Processing Engine 
 Micro Dimming Pro 
 Perfect Natural Motion 
 Ultra-resolution Pro feature 
 HDR Premium 
 HLG og HDR 10+ 
 3-sidet Ambilight-baggrundsbelysning 
 2.1 lydsystem (25 watt) 
 Android TV OS med Google Assistant og »Works with Alexa« 

 

Philips 8804-serie– premium billedkvalitet og lyd. 
50” 55” 65”  

 Ultratyndt 4K LED-TV – WCG 
 Lyd fra Bowers & Wilkins 
 Minimalistisk europæisk design 
 Supersmal totonet metalramme med to fremadrettede højtalere 

suppleret med to fremadrettede højtalere integreret i den nederste 
ramme. Beklædt med højtalerstof fra det danske firma Kvadrat. 

 3-sidet Ambilight-baggrundsbelysning 
 P5 Perfect Picture Processing Engine 
 Dolby Vision og Dolby Atmos 
 Micro Dimming Pro 
 HDR 10+ og HLG-kompatibel  
 Bowers & Wilkins 2.1 lydsystem (50 watt - lydkonfiguration som på OLED+ 903), DTS HD 
 Android TV Pie (9) OS med indbygget Google Assistant og »Works with Alexa« 

 

Philips 7504 Performance Series – midtersegment Android TV i høj kvalitet og med 
indbygget lyd. 
50” 55” 

 Tyndt 4K UHD LED-TV med tynd sølvramme 
 3-sidet Ambilight-baggrundsbelysning 
 P5 Perfect Picture Processing Engine 
 Dolby Vision og Dolby Atmos 
 Micro Dimming Pro 
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 HDR 10+ og HLG. 
 Philips 2.1 lydsystem (25 watt) med indbygget speakerbase forrest og DTS HD 
 Android TV Pie (9) OS med indbygget Google Assistant og »Works with Alexa« 
 Central, aftagelig sølvmetal metalfod med integreret lydbase dækket med højtalerstof fra 

Kvadrat 
 

Philips 7304 Performance Series – nyt midtersegment Android TV i høj kvalitet. 
43” 50” 55” 58” 65” 70” 

 Tyndt 4K UHD LED-TV 
 3-sidet Ambilight-baggrundsbelysning 
 P5 Perfect Picture Processing Engine 
 Dolby Vision og Dolby Atmos 
 Micro Dimming Pro 
 HLG- og HDR 10+ kompatible 
 Philips lydsystem 20W med DTS HD 
 Android TV Pie (9) OS med indbygget Google Assistant og »Works with 

Alexa« 
 Ultralet sølvramme med en drejelig T-formet sølvfod – 65” og 70” har fødder i sølv 

 

Philips 6814 TV – med indbygget Amazon Alexa. 
43” 50” 55” 65” 

 Ultratyndt 4K LED-TV 
 3-Sidet Ambilight-baggrundsbelysning 
 Philips Saphi Smart TV med indbygget Alexa 
 Dolby Vision og Dolby Atmos 
 Pixel Precise Ultra HD engine 
 HLG- og HDR10+ kompatibel 
 Philips lydsystem (20 watt) 
 Tynd sølvramme - 43” 50” og 55” har drejelig T-fod i sølv 

 
Philips 6704 /6754 TV – Ambilight TV i introduktionssortimentet 
43” 50” 55” 65” 70”  

 Ultratyndt 4K LED-TV 
 3-sidet Ambilight-baggrundsbelysning 
 Philips Saphi Smart TV-system 
 Dolby Vision og Dolby Atmos 
 Pixel Precise Ultra HD engine 
 HLG- og HDR10+ kompatibel 
 Philips lydsystem (20 watt) 
 6704 har en tynd, sort ramme - skinnende fremad og mat på siderne med sorte fødder 
 6754 har en tynd sølvramme med fødder i sølv 

 
 
 

Yderligere information: 
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Om TP Vision: 

TP Vision er en førende forbrugerelektronik-spiller inden for visuel digital underholdning. TP Vision 
koncentrerer sig om udvikling, produktion og markedsføring af TV-apparater, der bærer Philips-varemærket i 
Europa, Rusland, Mellemøsten, Sydamerika, Indien og udvalgte lande i Asien/Stillehavsområdet, samt 
audioprodukter i hele verden. 

Det gør vi ved at kombinere vores designekspertise og innovative Philips TV-arv med den uovertrufne 
driftspræstation, fleksibilitet og hastighed, der er karakteristisk for TPV Technology. 

Med foreningen af disse styrker er vi i stand til at bringe høj-kvalitets TV på markedet: Smarte og nemme at 
bruge med sofistikerede design. Med Philips TV er TP Vision globalt førende på hospitality-markedet. TP Vision 
er den eksklusive licenstager af Philips TV til de ovennævnte lande og globalt for Philips’ audioprodukter. 

TP Vision har godt 2.000 medarbejdere rundt om i verden og er 100 % ejet af TPV - én af verdens førende 
producenter af monitorer og LCD-TV - som står bag TV med Philips-navnet i Kina. De seneste år har TPV 
formået at øge sin vækst gennem stordriftsfordele og kernekompetencer inden for forskning og udvikling, 
produktion, logistisk effektivitet og kvalitet. 

 

Indholdet i denne pressemeddelelse er gældende på det tidspunkt, den blev udsendt, men kan blive ændret uden varsel. 
Alle varemærker, som er nævnt, tilhører de respektive ejere. 

 

 


