
 

 

Philips OLED 9 series
4K UHD OLED+ Android 
TV B&W-lyd med tresidig 
Ambilight

P5 Perfect Picture Engine
Dolby Atmos-kinolyd
Tresidig Ambilight
139 cm (55") Android-TV
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antastisk bilde. Kinolignende lyd.
olby Vision · Atmos | HDR10+
er du filmer? Bli oppslukt av kinoaktig ytelse med denne OLED+-TV-en. Neste 
nerasjons P5-bildebehandling og gode Bowers & Wilkins-høyttalere gir deg et 
kelighetsnært bilde og oppslukende lyd. Du kan se og høre alle detaljene.

Man har OLED, og man har OLED+
• 4K UHD OLED+-TV. Føl forskjellen.
• Oppslukende lyd. Bowers & Wilkins møter Dolby Atmos.
• Ambilight. Ta handlingen opp fra skjermen.

Kinoaktig ytelse. Ufattelig ekte bilder.
• Tredjegenerasjons P5 Engine. Gir alltid det beste, uansett kilde.
• Perfect Natural Reality. Mer dybde, flere detaljer.
• Dolby Vision og Dolby Atmos. Cinematic bilde og lyd.
• HDR10+. Se mer av det regissøren har tenkt seg.

Oppslukende lyd fra Bowers & Wilkins
• Oppoverrettede høyttalere til Dolby Atmos. 2.1.2 lydplanke
• Integrert subwoofer, diskanthøyttalere og fulltonedrivere

Android TV-innhold etter ønske
• Google Play Store, appgalleriet fra Philips. Mer å elske.
• Talekontroll med kunstig intelligens. Google Assistant innebygd. Fungerer med Alexa.



 P5 Perfect Picture Engine
Philips P5 Perfect Picture Engine, med en helt 
ny generasjon bildekvalitetsprosessor, tar den 
visuelle opplevelsen til et nytt nivå. Sjekk ut 
OLED-TV-ene våre med de dypeste 
svartfargene, levende farger, de mest 
realistiske naturlige hudfargene og utrolig jevne 
bevegelser. Nå kan du se alle detaljer med en 
større dybde og med en ren og enda skarpere 
bildekvalitet. Philips OLED-TV-ene våre 
introduserer deg for en ny epoke innen 
realistisk bildekvalitet.

Lyd fra Bowers & Wilkins

Et bilde som er så realistisk, krever ekte lyd. Et 
eksklusivt høyttalerdesign fra de legendariske 
lydteknikerne Bowers & Wilkins gir gripende, 
levende ytelse. Oppoverrettede høyttalere lar 
deg få mest mulig ut av Dolby Atmos. Opplev 
dramatikken over og rundt deg – enten det er 
romskip i luften eller publikummet i en arena.

Tresidig Ambilight

Med Philips Ambilight blir filmer og spill enda 
bedre. Musikk akkompagneres av et lysshow. 
Og skjermen føles større enn den er. 
Intelligente LED-er rundt kantene av TV-en 
kaster fargene fra skjermen på veggene og inn i 
rommet i sanntid. Du får finjustert 

omgivelseslys. Og nok en grunn til å elske TV-
en din.

Kvadrat-høyttalerstoff

Lyd så perfekt som denne bør høres uten 
hindringer. Lydplanken på denne Philips-TV-en 
er dekket av et førsteklasses høyttalerstoff 
laget av kvalitetsprodusenten Kvadrat. Dette 
vakre ullblandingsmaterialet er akustisk 
transparent, slik at hver eneste gnistrende 
detalj kan flyte fritt fra høyttaleren og inn i 
rommet.

OLED+
En Philips OLED+-TV tilfører noe helt nytt til 
OLED. Oppdag nye nivåer av nyanser og 
detaljer ved hjelp av vår P5-bildebehandling. 
Gled deg over den engasjerende lyden fra 
høyttalere som er utformet med Bowers & 
Wilkins. Gjør mer med de aller nyeste 
smartfunksjonene, og la Ambilight omslutte 
deg med favorittinnholdet ditt. Det er mer enn 
OLED. Det er OLED+.

Dolby Vision og Dolby Atmos

Støtte for Dolbys førsteklasses lyd og 
videoformater betyr at HDR-innholdet du ser 
på, ser ut og høres utrolig virkelig. Enten det er 
den nyeste strømmeserien eller en Blu-ray-

pakke, vil du kunne glede deg over kontrast, 
lysstyrke og farger som gjenspeiler regissørens 
opprinnelige intensjoner. Og høre romlig lyd 
med klarhet, detaljer og dybde.

HDR10+

Philips HDR10+-TV-en produserer en 
bildekvalitet som er enda mer oppslukende og 
realistisk. Dynamiske metadata gjør at TV-en 
justerer lysstyrkenivåene fra bilde til bilde. Alle 
farger ser ekte ut, fra klar himmel til templer 
med levende lys. De originale detaljene 
bevares. Kontrasten er upåklagelig.

Talekontroll med kunstig intelligens:
Styr Philips Android TV-en med stemmen din. 
Vil du spille et spill, se på Netflix eller finne 
innhold og apper i Google Play-butikken? Bare 
fortell det til TV-en. Du kan til og med styre 
alle Google Assistant-kompatible 
smartenheter – du kan dimme lyset og stille inn 
termostaten på filmkvelden. Uten å forlate 
sofaen. Dagene med å lete etter 
fjernkontrollen til TV-en er over. Nå kan du 
bruke stemmen din til å styre Philips Smart TV-
en via Alexa-aktiverte enheter, for eksempel 
Amazon Echo. Slå på TV-en, bytt kanal, bytt til 
spillkonsollen og mer med Alexa.
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Høydepunkter
4K UHD OLED+ Android TV B&W-lyd
P5 Perfect Picture Engine Dolby Atmos-kinolyd, Tresidig Ambilight, 139 cm (55") Android-TV



• Spor av bly: Ja*
Ambilight
• Ambilight-versjon: På tre sider
• Ambilight-funksjoner: Innebygd Ambilight+Hue, 

Musikk med Ambilight, Spillmodus, Tilpasser seg 
fargene på veggen, Lounge-modus

Bilde/skjerm
• Skjerm: 4K Ultra HD OLED
• Diagonal skjermstørrelse (cm): 139 cm
• Paneloppløsning: 3840 x 2160
• Sideforhold: 16:9
• Pikselmotor: P5 Perfect Picture Engine
• Bildeforbedring: Ultra Resolution, Micro Dimming 

Perfect, Høy fargegamut 99% DCI/P3, 5000 PPI, 
Dolby Vision, HDR10+, Perfect Natural Motion

Støttet skjermoppløsning
• Datamaskininnganger på alle HDMI: opptil 4K UHD 

3840 x 2160 ved 60Hz, HDR-støttet, HDR10+ /
HLG

• Videoinnganger på alle HDMI: opptil 4K UHD 
3840 x 2160 ved 60Hz, HDR-kompatibel, HDR10/
HLG (Hybrid Log Gamma), HDR10+ / Dolby 
Vision

Android-TV
• Operativsystem: Android TV™
• Forhåndsinstallerte apper: Filmer fra Google Play*, 

Musikk fra Google Play*, Google-søk, YouTube
• Minnestørrelse (Flash): 16 GB*

Smart TV-funksjoner
• Interaktiv TV: HbbTV
• Program: Pause TV, USB-opptak*
• Enkel installering: Oppdag Philips-enheter 

automatisk, Veiviser for enhetstilkobling, Veiviser 
for nettverksinstallering, Innstillingsassistentveiviser

• Enkel i bruk: Smart én-stopps menyknapp, 
Brukerhåndbok på skjermen

• Fastvareoppgraderbar: Automatisk 
fastvareoppgraderingsveiviser, Fastvare kan 
oppgraderes via USB, Elektronisk 
fastvareoppgradering

• Skjermformatjusteringer: Grunnleggende – fyll 
skjerm, Tilpass til skjerm, Avansert – flytt, Zoom, 
strekk ut, Bredskjerm

• Philips TV Remote-app*: Apper, Kanaler, Kontroll, 
TV-guide, Video on Demand

• Fjernkontroll: med tastatur, med tale
• Brukersamhandling: SimplyShare

Behandling
• Behandlingskraft: Quad Core

Tuner/mottak/overføring
• Støtter HEVC
• Digital-TV: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
• Støtter MPEG: MPEG2, MPEG4
• Videoavspilling: NTSC, PAL, SECAM
• TV-programguide*: 8-dagers elektronisk 

programguide
• Signalstyrkeindikasjon
• Tekst-tv: 1000-siders hypertekst
• Dobbel tuner

Tilkoblingsmuligheter
• Antall HDMI-kontakter: 4
• Antall USB-kontakter: 2
• Antall komponentinnganger (YPbPr): 1
• Trådløse tilkoblinger: Bluetooth 4.2, Wi-Fi 

802.11ac, 2x2, to bånd
• Andre tilkoblinger: Common Interface Plus (CI+), 

Digital lydutgang (optisk), Ethernet-LAN RJ-45, 
Audio v/h inn, Hodetelefonutgang, Satellitt-kontakt

• HDMI-funksjoner: 4K, Audio Return Channel
• EasyLink (HDMI-CEC): Fjernkontroll-

gjennomstrømming, Systemlydkontroll, System-
standby, Ettrykks avspilling

• HDCP 2.2: Ja på alle HDMI

Multimedieprogrammer
• Formater for videoavspilling: Beholdere: AVI, MKV, 

H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, 
WMV9/VC1, VP9, HEVC (H.265)

• Tekstformatstøtte: .SRT, .SUB, .TXT, .SMI
• Avspillingsformater for musikk: AAC, MP3, WAV, 

WMA (v2 opptil v9.2), WMA-PRO (v9 og v10)
• Avspillingsformater for bilde: JPEG, BMP, GIF, PNG, 

360-bilde, HEIF

Drift
• Strømnett: AC 220–240 V 50/60 Hz
• Effektforbruk i standby: < 0,3W
• Effektforbruk når apparatet er slått av: i/t W
• Omgivelsestemperatur: 5 til 35 °C
• Strømsparingsfunksjoner: Timer for automatisk 

avslåing, Lyssensor, Slå av bilde (for radio)
• Energimerkeklasse: B
• EUs energimerke for strøm: 144 W
• Årlig energiforbruk: 211 kWh
• Kvikksølvinnhold: 0 mg
Lyd
• Lyd: Utgangseffekt: 50 watt (RMS), Lyd fra Bowers 

& Wilkins, 2.1.2-kanal
• Kodek: AC-4, Dolby Atmos, Dolby Digital MS12 

V2.3, DTS-HD(M6)
• Høyttalerkonfigurasjon: 6 W x 2 

mellomtonehøyttaler, 20 W subwoofer, 9 W x 2 
høyde

• Lydforbedring: 5-bånds equalizer, A.I.-lyd, Tydelig 
tale, Dolby Atmos, Dolby bassforbedring, Dolby 
volumutjevning, Nattmodus, Automatisk 
volumutjevning, Bassforbedring

Mål
• Eskemål (B x H x D): 

1400,0 x 953,0 x 174,0 millimeter
• Mål på apparat (B x H x D): 

1227,8 x 705,6 x 52,3 millimeter
• Mål for apparat med stativ (B x H x D): 

1227,8 x 770,3 x 252,0 millimeter
• Produktvekt: 21,2 kg
• Produktvekt (+stativ): 25,5 kg
• Vekt, inkl. emballasje: 25,8 kg
• Stativmål (B x H x D): 

880,0 x 64,7 x 252,0 millimeter
• VESA-veggfeste kompatibel: 300 x 300 mm

Tilbehør
• Vedlagt tilbehør: Brosjyre om regelverk og 

sikkerhet, Mini-jack til L/R-kabel, Mini-jack til 
YPbPr-kabel, Nettledning, Hurtigstartveiledning, 
Stativ med lydløsning

• Inkludert batterier: 2 x AAA-batterier
•
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Spesifikasjoner
4K UHD OLED+ Android TV B&W-lyd
P5 Perfect Picture Engine Dolby Atmos-kinolyd, Tresidig Ambilight, 139 cm (55") Android-TV

* EPG og faktisk synlighet (opptil 8 dager) avhenger av land og 
leverandør.

* Android-apper varierer etter land. Hvis du vil ha mer informasjon, 
kan du gå til din lokale Google Play-butikk.

* Energiforbruk i kWh per år basert på strømforbruket til TV-en for 
fire timer per dag i 365 dager. Det faktiske strømforbruket avhenger 
av hvordan TV-en brukes.

* TV-en støtter DVB-mottak av gratiskanaler. Enkelte DVB-
operatører støttes kanskje ikke. Du finner en oppdatert liste under 
Vanlige spørsmål (FAQ) på Philips' nettsted for kundestøtte. Enkelte 
operatører krever betaling for tilgang samt abonnement. Kontakt din 
operatør for mer informasjon.

* TV Remote-appen fra Philips og de relaterte funksjonene varierer 
etter TV-modell, operatør og land, i tillegg til smartenhetsmodell og 
operativsystem. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: 
www.philips.com/TVRemoteapp.

* Funksjonene på Smart TV-appen varierer etter TV-modell og land. 
Hvis du vil ha mer informasjon, kan du gå til: www.philips.com/
smarttv.

* USB-opptak bare for digitale kanaler, opptak kan være begrenset av 
kopibeskyttelse for kringkasting (CI+). Det kan også forekomme 
nasjonale restriksjoner og begrenset kanalutvalg.

* Denne TV-en inneholder bly kun i enkelte deler eller komponenter, 
hvor det ikke finnes noen teknologiske alternativer i henhold til 
eksisterende unntaksklausuler under RoHS-direktivet.

* Funksjonaliteten er underlagt innebygde ChromeCast-applikasjoner 
og smartenheter. Hvis du vil ha mer informasjon, kan du se 
produktsidene for innebygd ChromeCast.

http://www.philips.com

