
 
  Pressemelding  
 
 

 

TP Vision lanserer en ny serie med Philips OLED TV-er, forlenger tilbudet 
«Førsteklasses lyd fra Bowers & Wilkins» og presenterer en serie med 
førsteklasses liten skjerm og ny ytelse. 

 De nye OLED805/855-modellene er starten på fjerdegenerasjons P5-prosessoren med AI-
funksjonalitet som løfter kvaliteten på TV-bildet til et helt nytt nivå. 

 9435 4K LED-modell inkludert Premium Sound fra Bowers & Wilkins.  
 9235 4K LED TV 43-tommersmodell med førsteklasses 2.1-lydsystem fra Bowers & Wilkins. 
 8505 4K LED TV leder Performance-serien. 
 Alle Philips 2020 Android TV-er er kompatible med Disney+-appen med Dolby Vision-

strømming 
 Kompatibilitet med Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10+ og HLG fortsetter tvers gjennom 

2020 for hele Android TV-området. 
 

Amsterdam 21. januar 2020 - Philips TV sikter høyt i første halvpart av 2020 med lanseringen av 
de nye OLED 805/855-modellene med AI-funksjonalitet, flere modeller med den fremragende 
lydpartneren Bowers & Wilkins, en førsteklasses 43-tommersmodell, den nye Performance-serien – 
midt i smørøyet for mange forbrukere – og med tillegg av støtte for Disney+-appen* på TV-apparater 
med Android. 

Hovedpunkter fra produktspesifikasjonen for 2020-serien. 

 
Philips OLED TV 805/ 855  
Tilgjengelig i 55- og 65-tommersmodell,  
 
Viktige egenskaper:  

 Ultratynn 4K OLED UHD-TV. 
 Inkluderer den nye fjerdegenerasjons P5-prosessoren med AI-funksjonalitet.  
 3-sidig Ambilight for mer engasjerende TV-titting 
 Perfect Natural Reality  
 Kompatibilitet med Dolby Vision og Dolby Atmos, HDR10+ og HLG. 
 Førsteklasses europeisk design med bruk av «ekte» materialer. 
 Ny høykvalitets fjernkontroll med baklys og belagt med skinn med etisk godkjent opphav fra 

Muirhead  
 OLED805 har en ny stativdesign med skråkant, utført i mørk krom 
 55OLED855 har et nytt midtstativ i vinkel mot bordet, i mørk krom, 65OLED855 har er T-

stativ i mørk krom 
 Nytt 50-watts Philips 2.1-lydsystem 
 Operativsystemet Android TV Pie (9) med innebygd Google Assistant og «Works with 

Alexa». 
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Philips 9435 LED 4K UHD – med lyd fra Bowers & Wilkins  
Tilgjengelig i 55- og 65-tommersmodell.  
 
Viktige egenskaper: 

 Førsteklasses 2.1.2-lydsystem (50 W) fra Bowers & Wilkins 
inkludert oppoverrettede drivere  

 3-sidig Ambilight for mer engasjerende TV-titting 
 P5 Perfect Picture-prosessor.  
 Ultratynn 4K UHD-TV. 
 DLED og bredt fargegamutpanel 
 Micro Dimming Pro, Natural Motion og Ultra-oppløsning. 
 Kompatibilitet med Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10+ og HLG. 
 Eloksert sølvmetallramme med slank utførelse i mørk krom. 
 Ny høykvalitets fjernkontroll med baklys og belagt med skinn med etisk godkjent opphav fra 

Muirhead  
 Akustisk transparent høyttalerstoff fra Kvadrat 
 Operativsystemet Android TV Pie (9) med innebygd Google Assistant og «Works with 

Alexa». 
 

Philips 9235 LED 4K UHD – med lyd fra Bowers & Wilkins  
Tilgjengelig i 43-tommersmodell  
 
Viktige egenskaper: 

 Førsteklasses integrert (40-watts) 2.1-lydsystem fra Bowers & Wilkins 
 3-sidig Ambilight for mer engasjerende TV-titting 
  P5 Perfect Picture-prosessor.  
 Ultratynn 4K UHD-TV. 
 ELED med bredt fargegamutpanel 
 Micro Dimming Pro, Natural Motion og Ultra-oppløsning.  
 Dolby Vision, Dolby Atmos. HDR10+ og HLG  
 Høyglanspolert sølvmetallramme  
 Ny høykvalitets fjernkontroll med baklys og belagt med skinn med etisk godkjent opphav fra 

Muirhead 
 Akustisk transparent høyttalerstoff fra Kvadrat. 
 Operativsystemet Android TV Pie (9) med innebygd Google Assistant og «Works with 

Alexa». 
 
 

Philips 8505 (Performance-serien) – høykvalitets Android 4K LCD på mellomnivå  
Finnes i skjermstørrelse 43, 50, 58, 65 og 70 tommer. 
 
Viktige egenskaper: 

 3-sidig Ambilight for mer engasjerende TV-titting 
 P5 Perfect Picture-prosessor. 
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 Ultratynn 4K med lys sølvmetallramme  
 DLED med bredt fargegamutpanel 
 Kompatibel med Dolby Vision, Dolby Atmos, HDR10+ og HLG.  
 Micro Dimming Pro, Natural Motion og Ultra-oppløsning.  
 Operativsystemet Android TV Pie (9) med innebygd Google 

Assistant og «Works with Alexa». 
 Philips 2.0-lydsystem (20 W) 
 43-, 50- og 58-tommersmodellene har nytt, dreibart midtstativ 

vinklet mot bordet og designet for å tilpasse en 70-mm høy 
lydplanke 

 65-tommersapparatet har et ikke-svingbart, buet midtstativ i lys 
sølvfarge som passer til en 70-mm høy lydplanke 

 70-tommersmodellen har et sølvfarget stativ med «stenger» som gir mulighet til å installere 
apparatet i to forskjellige høyder:  19 mm gir et lavt, smalt inntrykk – høyere innstilling kan 
tilpasses en 70-mm lydplanke  

 

 

Om TP Vision 

TP Vision er et firma som markedsfører produkter innen lyd og visuell digital underholdning. TP Vision utvikler, produserer 
og markedsfører Philips TV-apparater i Europa, Russland, Midtøsten, Sør-Amerika, India og i utvalgte land i Stillehavsområdet, 
samt lydprodukter i hele verden. Vi gjør dette ved å kombinere vår designekspertise og den nyskapende tradisjonen hos 
Philips med den operasjonelle styrken, fleksibiliteten og hurtigheten i TPV-teknologien. Ved hjelp av kombinasjonen av disse 
sterke egenskapene kan vi bringe høykvalitets TV-apparater ut på markedet. De har smarte funksjoner, er lette å bruke og 
har en utsøkt design. Vi har tro på å skape produkter som gir forbrukerne en overlegen opplevelse av lyd og bilde. Philips 
TV er gjennom TP Vision en global leder innen reiselivsbransjen. TP Vision er eksklusiv lisensinnehaver av merkevaren Philips 
TV i de deler av verden som er nevnt ovenfor, og globalt for Philips’ lydprodukter. TP Vision har nærmere 2000 ansatte 
rundt omkring i verden og er 100 % eiet av TPV, én av verdens ledende produsenter av skjermer og LCD-TV-er, og selger 
og markedsfører Philips TV-apparater i Kina. TPV har klart å øke veksten gjennom mange år ved å balansere stordriftsfordeler 
og kjernekompetanse innen forskning og utvikling, produksjon, effektiv logistikk og kvalitet.  

 
Følg oss på Twitter: @TPVision 
 
 

Produktrelaterte spørsmål: 
Pär Josefsson 
+46 708 32 22 21 
par.josefsson@tpv-tech.com  

 
 
 
 
Mediekontakt:  
Yasamina Gulen 
+46 76 939 65 32 
yasamina.gulen@tpv-tech.com   
 

For mer materiale og bilder:  

http://www.tpvision.com/image-library/ 

 

 

Innholdet i denne pressemeldingen er korrekt på publiseringstidspunktet, men kan endres uten varsel. Alle 
varemerker nevnt i denne pressemeldingen er sine respektive eieres eiendom. 

 


