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Philips 2016 TV har mottat global designpris for overlegen design og kvalitet 

Philips TV er kjent for sin design. Nå mottar Philips TV tre nye Design Awards for to av sine 

2016-modeller fra både iF og Red Dot 

designkonkurranser. 

Den nye Philips 7101-serien får utmerkelser fra 

både IF og Red Dot 2016 Product Awards, mens 

den svært innovative 24" 5231- serien med sin 

unike "alt-i-ett-løsning" som kombinerer en TV 

med Bluetooth høyttaler og monitor får også et 

pris for sin funksjonalitet. 

Både IF og Red Dot Awards er gitt i 

anerkjennelse av fremragende design og hver konkurranse mottar over 5000 bidrag fra 

nesten 60 land som representerer det beste av design i sine respektive kategorier. 

Kriteriene for tildelingen omfatter en vurdering for: innovasjon, kvalitet, funksjonalitet og 

miljøvennlighet. 

I en kommentar til de nye tildelinger, Rod White, Philips TV sjefsdesigner sa: "Ved å bygge 

på reelle forbrukerbehov som kvalitetsmaterialer og lydgjengivelse, med en innovativ bruk av 

form og brukervennlighet og forbedret funksjonalitet. Vi er glade for at både iF og Red Dot 

Awards har bekreftet vår prestasjon." 

Philips 7101: Enestående HDR + ytelse kombinert med innovative design 

 Philips 7101-serien er en fantastisk TV som kombinerer enestående bildekvalitet med 

vakker europeisk design og håndverk og er tilgjengelig i 43 ", 49" og 

55 ". 

7101-serien har et minimalistisk utseende, med en superslank ramme 

med børstet metall. Kommer med  krom føtter. 

Ultra HD og HDR vil gi deg bildekvalitet til et nytt nivå - Gir klarere 

hvitt, dypere svart, mer levende farger og større detaljer. Kommer 

også med Philips Tv  unike tre-sidig Ambilight-teknologi. 

Philips 5231-serien: Moderne styling med en unik sound stand konsept 

5231-serien gir deg en 16W Bluetooth høyttaler stand. En unik alt i 

ett-løsning som kombinerer TV, Bluetooth høyttaler og skjerm 

funksjonalitet. Philips 5231-serien er tilgjengelig i 61cm (24”). 
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Media Kontakt:  

Joella Skoogh 

+46 708 32 22 65 

joella.skoogh@tpv-tech.com  

 

Produkt Kontakt:  

Daniel Eriksson 

+47 938 49 437 

daniel.eriksson@tpv-tech.com  

 

### 

For mer informasjon, bilder og video. Besøk  http://www.tpvision.com/image-

library/ 
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