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Uusi Philips 9600 UHD TV:n HDR (High Dynamic Range) takaa 

mahtavan kuvanlaadun 4-sivuisen Ambilightin luodessa 

tunnelmaa 

• Uusi HDR-standardi tuottaa kirkkaamman kuvan, syvemmät mustat, 

laajemman skaalan värisävyjä sekä yksityiskohtaisemman kuvan. 

• Bright Premium mahdollistaa jopa 1000 Nit kirkkauden, jonka avulla kuva 

saadaan kirkkaaksi ja eläväksi 

• Perfect Pixel Ultra HD Engine prosessoi kuvan Ultra Resolution-skaalaimen 

avulla tarkkaan 4K UHD-laatuun lähteestä riippumatta.  

• Micro Dimming Premium sekä alueellisesti ohjattu television LED-

taustavalaistus tarjoaa uskomattoman kontrastin 

• 4-sivuinen Ambilight sekä kauniin elegantti design kromisella kaiutinyksiköllä 

• Philips 9600-sarja sisältää myös aidon Android TVTM -käyttöjärjestelmän 

Berliini, Syyskuun 3. 2015 – Tänään julkaistu Philips 9600-sarjan television tuo 

markkinoille todellisen kuvanlaadun lippulaivan. Upea kuva, innovatiivinen 

äänijärjestelmä sekä kauniin veistoksellinen design: yksinkertaisesti sanottuna upea 

TV. 65-tuumainen (164cm) 9600 saapuu Euroopan markkinoille vuoden viimeisellä 

neljänneksellä. 

Uusi High Dynamic Range (HDR) -standardi tarjoaa täysin uudenlaisen 

kontrastin. 

Materiaalia uudelle, korkean kirkkauden tarjoavalle HDR-standardille 

masteroidaan studioissa monitoreilla jotka pystyvät tarjoamaan 4000-10000 Nit 

kirkkauden. Tämän uudella tavalla masteroidun materiaalin näyttäminen Philips 

Bright Premium-televisiossa mahdollistaa tarkemmasta ja kirkkaammasta kuvasta, 

syvemmistä mustista sekä elävista väreistä nauttimisen kotisohvallasi. 

 

Bright Premium ensiluokkaiseen kirkkauteen 

Philips Bright Premium mahdollistaa näytön suuremman kirkkauden (keskimäärin 

600 Nit) käyttämisen verrattuna normaaliin LED-taustavaloon (450 Nit). 

Äärimmilleen vietynä Bright Premium pystyy tarvittaessa yltämään jopa 1000 Nit 

valotehoon. Tuloksena kuvasta tulee kirkas vaikka televisiota katsottaisiin 

päivänvalossa. 

 

Micro Dimming Premium sekä  direct LED taustavalaistus vievät 

kontrastin äärimmilleen 

9600 Philips UHD TV käyttää 2D-himmennystä, joka mahdollistaa 1000 Nit 

maksimikirkkauden lisäksi syvän kontrastin. Palkittu Micro Dimming Premium 

tuottaa jopa 10,000,000:1 kontrastin ja jokaista kuvaa analysoidaan 6400 alueella. 

Lisäksi television kuvapaneelin taustavalon kirkkautta säädellään 256-alueella. 

Tuloksena kirkkaan kuvan lisäksi upeat tummat sävyt ja kontrasti. 
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Perfect Pixel Ultra HD Engine vie 4K UHD kuvanlaadun uudelle tasolle 

Philipsin palkittu Perfect Pixel Ultra HD Engine keskittyy kuvan neljään 

ominaisuuteen: terävyyteen, liiketoistoon, kontrastiin ja väreihin. Edistynyt 

kuvankäsittelytekniikka optimoi kuvasignaalin digitaalisesti tuottaen tarkan, 

virheettömän kuvan. Digitaalinen kohinanpoisto (DNR) poistaa kuvakohinan myös 

huonommista kuvalähteistä. 

Ultra Resolution-skaalain tuottaa 4K UHD-tasoista kuvaa kaikista 

lähteistä 

Tehokas Ultra Resolution-skaalaustekniikka muuttaa kaikista lähteistä tulevan 

materiaalin  terävämpään Ultra HD-muotoon tarjoten tarkemmat ääriviivat sekä 

yksityiskohtaisemman kuvan. 

 

Perfect Natural Motion takaa sulavan kuvan nopeassakin liikkeessä 

Perfect Natural Motion on Philipsin palkittu liiketoistopiiri, jonka 4 miljardin 

pikselin prosessointiteho poistaa kuvasta nykimisen tuottaen yhdessä nopean 

paneelin kanssa tarkimman mahdollisen kuvan nopeassakin liikkeessä. 

 

4-sivuinen Ambilight täydentää kokonaisuuden 

Philipsin uniikki Ambilight-tekniikka heijastaa television reunoilta tarkasti kuvan 

mukaan elävän valokehän television takana olevalle seinälle. 4-sivuinen Ambilight 

venyttää 9600:n tarjoaman elämyksen rajoja tarjoten upean katselukokemuksen 

sekä illusion valokehässä kelluvasta televisiosta.  

 

Modernia designia sekä hyvää ääntä 

9600:n 65” (164cm) ruutu on kehystetty erittäin ohuella metallikehyksellä ja 

krominen jalusta edustaa hyvin Eurooppalaisen eleganttia designia. TV:n hillitty 

ulkoasu, korkealaatuiset materiaalit sekä loistava viimeistely näyttävät upealta 

nelisivuisen Ambilightin hehkussa.  

Integroitu, näytön alapuolelle asennettu, erittäin ohut kaiutinjärjestelmä sisältää 

kaksi eteenpäin suunnattua kaiutinelementtiä sekä kolme taakse suunnattua 

subwooferia. Tämän ansiosta televisio tarjoaa 50W rikkaan äänimaailman. 

Android TV Hex Core-prosessorilla muuttaa älytelevision 

Philips 9600 TV käyttää Android TV-käyttöjärjestelmää. Tämä mahdollistaa  

sovellusten, palveluiden sekä sisällön lataamisen Google™ Play –kaupasta sekä jo 

ennestään tutun Philips Smart TV-sisällön käytön. Nopeatoimisuus sekä 

helppokäyttöisyys on mahdollista tehokkaan Hex Core-suorittimen ansiosta. 

Kaksipuolinen kaukosäädin helpottaa päivittäistä käyttöä täyden QWERTY-

näppäimistön, ääniohjauksen/haun sekä pyyhkäisytoiminnon ansiosta. 
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TP Visionista 

TP Vision on televisioihin erikoistunut toimija visuaalisen digitaaliviihteen maailmassa. TP 

Vision keskittyy televisioiden kehittämiseen, valmistamiseen sekä markkinointiin Philips-

tuotemerkillä Euroopassa, Venäjällä, Lähi-Idässä, Brasiliassa, Argentiinassa, Uruguayssa, 

Paraguayssa sekä Aasian-Tyynenmeren alueilla. Tuotamme markkinoille huippulaatuisia ja 

helppokäyttöisiä Philips-televisiotuotteita yhdistämällä osaamisemme tuotesuunnittelussa 

sekä TPV Technologyn joustavuuden ja nopeuden. Haluamme luoda mahtavan TV-

kokemuksen asiakkaillemme. TP Vision on Philips TV:llä myös johtava valmistaja 

hotellitelevisiomarkkinoilla. TP Vision valmistaa yksinoikeudella Philips TV-televisioita em. 

maissa. Yrityksen omistaa TPV, joka on maailman johtava monitori- sekä LCD-TV 

valmistaja Philips-tuotemerkillä. TPV Group on pystynyt kasvamaan markkinoilla viime 

vuosien aikana tuotantomäärien, tuotekehityksen, logistiikan tehokkuuden sekä laadun 

avulla. TP Visionin palveluksessa on n. 2000 henkilöä maailmanlaajuisesti. 

 

 

Seuraa meitä myös Twitterissä:  

@TPVison 

Mediakontakti Suomessa:  

Juhani Hallamaa 

Tel: +358 50 327 8388 

E-mail: juhani.hallamaa@tpvision.com  

### 

Lehdistötiedotteen tiedot on tarkistettu julkaisuhetkellä, mutta ne voivat muuttua ilman 

erillistä ilmoitusta. Kaikki tiedotteessa mainitut tuotemerkit ovat omistajiensa omaisuutta. 

Google sekä Android ovat Google Inc tuotemerkkejä. 
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https://twitter.com/TPVision/media
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Ominaisuudet 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 65PUS9600 

Display resolution 4K Ultra HD LCD with 3,840x2,160 pixels  

Display Brightness 600nit with 1000nit peak (typical value) 

Screen sizes 164cm (65”) 

Picture 

Enhancement: 

Perfect Pixel Ultra HD, 2400 Perfect Motion Rate, Bright Premium, 

Micro Dimming Premium, HDR decoding, Ultra Resolution, Perfect 

Natural Motion 

Sound 

50W  

Visible Sound, Double ring technology, Neodymium speakers, DTS 

Premium 

Android OS Android 5.1 (Lollipop) 

Processing power Hex Core 

Memory size  16GB, extendable 

Pre-installed 

Google apps 

Google Play Movies*, Google Play Music*, Google search, Voice 

Search, YouTube 

Smart TV* 
HbbTV, Top Picks, TV on demand, Netflix, Spotify Connect, online 

apps, online video stores 

Smart user 

interaction* 

remote control with keyboard, voice, swipe 

 

Ambilight 

4-sided  

Gaming mode, Music mode, extendable with hue 

Connectivity: 4 HDMI 2.0a (1x with HDCP 2.2), 3 USB (1x USB3.0) 

Broadcast 

reception 
Twin Tuner: 2x DVB-T/T2/C/S/S2 

Set dimensions 

(including stand) 
1449mm x 916mm x 287mm  
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Videot ja kuvat: 

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

Tuotetiedot   : www.philips.fi/tv 

Video: 9600-sarja   : https://youtu.be/y28fxG6UjyY  

Video: Ambilight   : https://youtu.be/pC8Cs4gI4Uw 

Video: Android TV  : https://youtu.be/ucgs7CNJRHw 

Video: Pelaaminen  : https://youtu.be/Gz4_KBsWJQY 

Video: Kuvanlaatu  : https://youtu.be/4Q7a5jjndfI 
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