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Topp Design Awards ankomsten av den nye 2015 Philips 8000 og 

9000 Ultra HD-TV 

European premium kvalitets håndverk og design kombineres for å vinne iF og 

Red dot design award anerkjennelse for Philips TV-serien. 

 

• Innovative lyd og Ambilight utviklingen også gjenkjent av motiv dommere 

• 5 prestisjetunge designpriser for 2015 serien 

• 4 nye Ultra HD-TV-er stjernene i 2015 serien, inkludert den nye flaggskipet 

Philips 9600-serien og debut av Ambilight projeksjonssystem  

• 2015 serien fortsetter å levere en forbedret Android TV Smart TV-

opplevelse projeksjon system 

 

Berlin, September 3. - TP Vision avslørte at fokuset på europeiske premium 

kvalitet håndverk og design for den nyeste serie med Philips TV har vunnet 

offisiell anerkjennelse med kunngjøringen av både IF og Red Dot produkt 

designpriser for den nye 2015 serien. 

Den nylig avduket 8600-serien har vunnet både IF og Red Dot 2015 produkt 

designpriser, mens den nye buet 8700-serien var også en Red Dot 2015 

prisvinner - den eksisterende 7100-serien har også mottatt 2015 designpriser fra 

både iF og Red Dot dommere.  

Alle de nye 2015 Philips 'TVer kjører AndroidTM L operativsystem for enkel 

navigering og drift, og gir tilgang til apps i Google Play Store. 

Philips 9600: State-of-the-art picture quality 

Philips 9600 UHD TV-serie med den nye High Dynamic Range standard klarer 

utrolig bildekvalitet med lysere høydepunkter, dypere svart, mer levende farger 

og mer detaljer. The state-of-the-art Bright Premium teknologi har makt til å 

produsere  opp til 1000 Nit resulterer i skarpe lyse hvite for en utrolig naturtro 

bilde med levende farger og overlegen lysstyrke.Tilgjengelig i 164cm (65 ") 

størrelse, toppmodellen  oppfyller behovene til selv den mest krevende film 

elsker og er virkelig verdig av sitt flaggskip status. Perfect Pixel Ultra HD 

bildebehandling og oppskalerings teknologi sikrer Philips 9600 leverer knivskarpe, 

detaljerte bilder med stor dybde og kontrast fra hvilken som helst kilde. Micro 

Dimming Premium og direkte LED-bakbelysning med individuelle justerbare 

segmenter gir utrolig kontrast 

4-sidig Ambilight i kombinasjon med den ultra tynne metallrammen skaper mest 

engasjerende seeropplevelse og gir en illusjon at Philips 9600 er flytende i en 

glorie av lys. Den elegante europeisk designen er forbedret med krom føtter og 

integrert superslank soundbar i metal som er festet rett under skjermen, og 

leverer et stort men detaljert og fyldig lyd ytelse. 
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Philips AmbiLux: The ultimate immersive viewing experience 

Philips AmbiLux 4K Ultra HD-TV tar seeropplevelse av Ambilight til en ypperlig 

nytt høydepunkt med innføringen av Ambilight projeksjon teknologi. 

Den klassiske Philips Ambilight-systemet bruker rader med lysdioder montert på 

baksiden av apparatet for å lage en farget glorie av lys på veggen bak TVen. Farger 

nøyaktig matche innholdet på skjermen for å skape inntrykk av et større bilde og 

for å gi en mer behagelig seeropplevelse. Den revolusjonerende Ambilight 

projeksjon teknologi frigjør nå den faktiske bilden fra begrensningene i settet ved 

hjelp av ni små pico-projektorene på baksiden av apparatet. Ambilight 

projeksjonssystem kan projisere bilder med overlegen bevegelse, levende farger 

og suveren kontrast for å skape en engasjerende opplevelse som virkelig bryter 

grensene for TV-titting. 

Philips AmbiLux tilgjengelig i en 164cm (65 ") skjerm størrelse, har en slank 

ramme ,design stativ, alt  i førsteklasses materialer for å lage en TV som ser like 

stor ut som den presterer. 

Philips 8700: Latest curved Philips TV with integrated curved soundbar 

Med 3-sidig Ambilight, mørk metall detaljering og en "Nu Arch" stand design, 4k 

UHD TV er den nyeste buet Philips et vakkert innslag i ethvert hjem.  

Tilgjengelig i 139cm (55 ") og 164 (65") modeller, pakker Philips in 8700-serien 

med kraftig bildebehandling og Ultra Resolution oppskalerings teknologi for å 

produsere knivskarpe bilder med glimrende kontrast og detaljer, spiller ingen 

rolle hva kilden er koblet til TV-en.  

En slank, buet krom soudbar med gradient mikrohullmønster og elegant design 

sikrer lydkvaliteten fra 8700-serien. Detaljer og kraft på skjermbilder for den 

ultimate buet skjerm film eller TV-opplevelse. 

Philips 8601: Razor slim, 4-sided Ambilight, unique sound system 

Philips 8601-serien har den nyeste prisbelønte Philips bildebehandling og 

BrightPro system om bord for å produsere de skarpeste og mest detaljerte 

bildene er mulig. Med lysstyrke i bildet opp til dobbelt så lyssterk som vanlige 

TVer. 

Philips 8601 har også et nyskapende sound system som gir suveren og ekspansiv 

lyd tilbake til TVen. Den 18-høyttalersystemen med 16 mikrodrivere og to in-

bygget neodym subwoofere kommer med sterk total effekt på 50W. 
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Mikro-driverne er montert i to vakre sømløse, polert mørk krom, avtagbare 

høyttalere som kjører lengden på venstre og høyre side av settet, men kan også 

være entydig frittliggende og plassert utenfor settet eller montert i valgfri stands. 

Resultatet er et sett med sitt eget trådløse lydsystem som kan skape en virkelig 

70W engasjerende lyd med fyldig bass og krystallklar dialog for å matche 

dedikerte spesialist hjemmekinoprodukter samtidig tilby fleksibilitet til å passe alle 

livsstiler. 

En fantastisk TV med enestående bildekvalitet, vakker europeisk design og 

håndverk, og 4-sidig Ambilight. Philips 8601-serien, lanserer med modeller 

av 139cm (55 ") og 164cm (65"). 

 

About TP Vision 

TP Vision is a dedicated TV player in the world of visual digital entertainment. TP Vision 

concentrates on developing, manufacturing and marketing Philips branded TV sets in 

Europe, Russia, Middle East, Brazil, Argentina, Uruguay, Paraguay and selected countries in 

Asia-Pacific. We do this by combining our design expertise and innovative Philips TV 

heritage with the operational excellence, flexibility and speed of TPV Technology. With 

these combined strengths, we bring high-quality TV sets to the market: smart and easy to 

use with sophisticated styling. We believe in creating products that offer a superior TV 

experience for consumers. With Philips TVs, TP Vision is a global leader in the hospitality 

market. TP Vision is the exclusive brand licensee of Philips TVs for the above listed 

countries. The TV Company is 100% owned by TPV, the world’s leading monitor and LCD 

TV manufacturer, selling and marketing Philips branded TVs in China. The TPV Group has 

been able to drive its growth over the years by leveraging its economies of scale and core 

competencies in R&D, manufacturing, logistic efficiency and quality. TP Vision employs 

close to 2,000 people in several locations around the globe. 

 

The content in the news releases is accurate at the time of publication but may be subject 

to change without notice. All trademarks mentioned in this news release are the property 

of their respective owners. 

Google, Android and other marks are trademarks of Google Inc 

Follow us also on Twitter:  

@TPVison 

Media contact:  

Andrew Burslem 

Tel: +44 208 682 9040 

E-mail: global.pr@tpvision.com  
###The content in the news releases is accurate at the time of publication but may be 

subject to change without notice. All trademarks mentioned in this news release are the 

property of their respective owners. 

Google, Android and other marks are trademarks of Google Inc 
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Press materials and information 
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For additional materials, photos, videos, footage please see links below: 

High res images   : http://www.tpvision.com/image-library/ 

Product detail page 8601  : <insert local link to product detail page> 

Product detail page 8700  :  <insert local link to product detail page> 

Product detail page 8901  :  <insert local link to product detail page> 

Product detail page 9600  :  <insert local link to product detail page> 

Series clip 8601 series  : http://youtu.be/s9uUNj0IP8I   

Series clip 8700 series  : http://youtu.be/cFi70zpsnb0 

Series clip 9600 series  : https://youtu.be/y28fxG6UjyY 

Feature clip Ambilight  : https://youtu.be/pC8Cs4gI4Uw 

Feature clip Android TV  : https://youtu.be/ucgs7CNJRHw 

Feature clip Gaming  : https://youtu.be/Gz4_KBsWJQY 

Feature clip Picture Quality : https://youtu.be/4Q7a5jjndfI 
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