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TP Vision lanserer en ny serie frameless Philips Smart TV 

• Den nye designen på Philips PFL6900 Smart TV passer perfekt inn i 

moderne interiører 

• Det er ikke noe kompromiss mellom Ambilight og den ultra tynne 

designen  

• Smart TV, 3D, Full HD, Micro Dimming og 600Hz PMR motion 

forsterker   kvalitet og TV-opplevelse 

 

Amsterdam, 30st August  2012 - I dag kunngjorde TP Vision sin nye serie av Philips 

PFL6900 Smart TV, som skiller seg ut på grunn av deres rene, rammeløs design. De 3D-

aktiverte Philips PFL6900 Smart TV tilbyr verdiøkende tjenester, inkludert catch-up TV, 

tilgang til online video butikker, nettsurfing, apps og USB-opptak. Superb bevegelse, 

ekstrautstyr og Advanced Micro dimming gir utmerket bildekvalitet på PFL6900 modellenes 

107cm (42'') og 119cm (47'') Full HD-skjermer. Selv om de er bare 3,5 cm tykk, PFL6900 TV 

vil komme med tosidig Ambilight. Frakt av den nye Philips Smart TV er allerede i gang i 

Europa og Russland. De første Philips PFL6900 enheter er tilgjengelig umiddelbart. 

Ren og tidløs design 

Med Philips PFL6900 rene design gjør at den passer godt in i moderne 

hjem. Det rammeløse panelet er satt i en diskret 1.2mm kanten av børstet, 

eloksert aluminium slik at man opplever den ultimate kinoopplevelse. TV-en 

er avrundet i bunnen av en liten svart skråkant med børstet utseende. 

En lett og luftig fot matcher TV-ens farger og design for en optimal 

bildeopplevelse     

 

Smart TVs, smart design 

Utstyrt med den nyeste Smart TV-funksjoner, inkludert tilgang til online 

videobutikker, reprise-TV tjenester, elektronisk programguide, applikasjoner 

og internett. PFL6900 TV-er gir en utmerket underholdning. Brukere kan 

pause sine TV-program eller spille av digitalt innhold ved å koble en USB-

harddisk til TV-en.PFL6900 modellene er kompatible med Philips 

'MyRemote App, en app for Android og iOS sine mobile enheter. Det bringer 

funksjoner som enkel innskriving av tekst, volum og programkontroll samt 

overføre bilder, videoer eller musikk til TV fra de mobile enheter med 

berøringsskjerm. Wi-Fi Smart skjerm * utvider samspillet mellom Philips TV 

og tablets ved å la brukerne til å overføre digital-TV mot den mobile enheten 

ved hjelp av bare en finger sveip.   

Avansert 3D-underholdning 

PFL6900 serien har flere avanserte 3D-funksjoner. 2D til 3D-konvertering 

tilfører en ny dimensjon til TV brukerens DVD-samlingen.  3D justeringen 

gjør det mulig å justere 3D-effekten. Med "Two spiller Full Screen Gaming", 

kan to spillere se hvert sitt bilde på samme skjerm samtidig. 
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Fantastisk bildeopplevelse  

TV-brukere vil selvsagt se film på en skjerm som gir best mulig 

bildekvalitet. "Pixel Precise HD" på PFL6900 TV-serien, gir  oppløsning en 

enestående HDTV kvalitet, enten det er filmer som streames over Internett, 

eller hvis det er Blu-Ray-filmer. 600 Hz Perfect Motion Rate (PMR) gir den 

beste skarpheten og lyse levende bilder, selv i de raskeste action-filmer. 

 

Kompromissløs tilkobling 

PFL6900 seriens ultra-tynne design kompromisser ikke med 

tilkoblingsmulighetene.  Her er det 4 HDMI-porter, 3 USB-porter og 

innebygd WiFi. 

 

Sitat: Maarten de Vries, CEO TP Vision 

“The Philips PFL6900 Smart TVs – and also the recently launched Philips 

DesignLine models – clearly show TP Vision’s dedication to good TV 

design. With their purist, zero-border design, these TVs come close to what 

we one day will call TV wallpaper.“ 

*Wi-Fi smart screen kommer finnes tilgjengelig via programvareoppdateringen, høsten 2012. 

 

 

Philips TV i Norden er solgt og markedsført av TP Vision, et selskap eid 

felles av  forbruker elektronikk gruppen Philips og TPV, som er en av de 

ledende produsenter av skjermer og Tver. 

   

Besøk TP Visions internasjonale presserom her:  http://www.tpvision.de/pr/press-

releases.  

 

 

For mer informasjon.   
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Innholdet i pressemeldinger er korrekt ved utgivelsen, men kan endres uten varsel. Alle 
varemerker som er nevnt i denne pressemeldingen er tilhører sine eiere henholdsvis 

Fakta * Philips 6900 series Smart TV 

 

Philips 6900 series 

Display 16:9 Full HD LCD with LED backlight 
1,920x1080 pixels, 400cd/m

2
, 500,000:1 dynamic 

screen contrast 

Screen size 107cm (42’’) 
119cm (47’’) 

42PFL6907 
47PFL6907 

Picture 
Enhancement 

Pixel precise HD, Micro Dimming, 600Hz PMR 

3D Easy 3D Clarity 700 (passive 3D), 3D Depth 
adjustment, 2D to 3D conversion, 2 Player Full 

Screen 

Ambilight 2 sided, Ambilight Spectra 2 
Wall colour adaptive, Lounge light mode 

Processor type Dual-Core 

Smart TV 
applications 

Net TV: Catch-up TV, Online Video shops, Internet 
browsing, online apps 

Control: MyRemote app (iOS, Android), USB 
Keyboard and Mouse support 

SimplyShare: DLNA media browser, USB media 
browser, WiFi Smart Screen 

Programme: Pause TV, USB recording 

Sound 2 x 12 Watt (RMS), stereo  
Sound enhancement: Auto Volume Leveller, Clear 

Sound, Incredible Surround 

Connectivity: 4 HDMI, 3 USB, Scart, Component in, Wi-Fi 
integrated, Ethernet-LAN RJ45, Digital Audio out 

(optical), Headphone out, CI+, Easylink (HDMI-CEC) 

Broadcast 
reception 

DVB-C, DVB-T ,DVBT2, DVBS2, Freeview HD 

Energy Label 
Class 

A+ 

Dimensions 
(without stand) 

957mm x 579mm x 35.3 mm 
1,066mm x 640mm x 35.3 

mm 

42PFL6907 
47PFL6907 

Accessories: included: Power Cord, Remote Control, 4x Passive 
3D Glasses, Tabletop swivel stand 

 
* Spesifikasjoner kan variere fra land til land og endringer over tid. 


