
Televisies

Je ziet zoveel 
meer met...

www.philips.nl/ambilight



Beste (toekomstige) koper van een Philips Ambilight tv met Android TV™
Als u een Philips Ambilight tv koopt, maakt u een goede keuze waar u jarenlang 
kijkplezier van gaat hebben. Philips heeft immers al tientallen jaren een 
uitstekende reputatie als het gaat om televisie van topkwaliteit en blijft investeren 
in nieuwe ontwikkelingen en technologieën om met televisies op de markt te 
komen die uw leven verrijken. 

Nu extra aantrekkelijk  
In de periode 14 november tot en met 31 december 2016 zijn de 
Philips Ambilight tv’s nóg aantrekkelijker. U ontvangt bij aankoop 
van een actiemodel een cashback van € 150, € 200 of zelfs € 500. 
Profiteer van dit voordeel en bezoek een deelnemende winkel of 
website. In deze brochure staan alle actiemodellen beschreven en 
hoe u de cashback kunt aanvragen.

Adembenemend Ambilight  
Er is maar één ding mooier dan levensechte beelden: levensechte beelden 
waarvan het realisme de hele ruimte vult. Philips Ambilight tovert uw kamer om 
tot de perfect afgestemde omgeving. Van epische avonturen tot snel bewegende 
futuristische werelden – u gaat meer dan ooit op in uw kijkervaring. Ambilight is 
voorzien van intelligente ledverlichting aan de achterzijde van uw tv. Elk beeld op 
het scherm wordt gevolgd en voorzien van schitterende achtergrondverlichting 
die het scherm groter doet lijken. Er zijn verschillende modi: u kiest welke het best 
bij uw stemming past. Ambilight bestaat in een twee-, drie- en vierzijdige variant. 
En de ultieme vorm van Ambilight vindt u nu in de Ambilux. Hiermee wordt het 
beeld uit het scherm op de muur geprojecteerd m.b.v. negen superkleine  
pico-projectoren die met uiterste precisie zijn geplaats. 

Ambilight voegt een extra dimensie toe aan uw films, tv-programma’s, games en 
muziek. U kunt zelfs uw hue lampen mee laten kleuren met het beeld. Televisie 
kijken zal nooit meer hetzelfde zijn.



Perfect Pixel Ultra HD voor de ultieme beeldkwaliteit
Voortbouwend op onze bekroonde UHD beeldkwaliteit hebben we High Definition 
beeldkwaliteit tot nieuwe hoogten opgestuwd. Dankzij de geavanceerde 
beeldverwerkingssoftware in onze Perfect Pixel Ultra HD Engine wordt het beeld 
geconverteerd naar 4K Ultra HD-resolutie. Dit betekent dat u kunt genieten van 
diep zwart, helder wit en bijzonder levendige kleuren met natuurlijke huidtinten. 
En dit komt allemaal tot leven 
dankzij onze uiterst soepele, 
vlijmscherpe beeldkwaliteit – altijd 
en ongeacht vanaf welke bron. 
Zo geniet u niet alleen van meer 
pixels maar ook verfijndere pixels 
en dus mooier beeld. U kunt nu 
ook dichter bij uw tv zitten of 
voor een grotere beeldmaat dan 
vroeger kiezen.

Picture Performance Indicator (PPI)
De PPI is een aanduiding van de totale beeldkwaliteit. De waardes zijn 
opgebouwd uit punten die hoger zijn naarmate het om een betere of hogere 
specificatie gaat. Dus hoe hoger de PPI, hoe scherper/contrastrijker/vloeiender 
het beeld.

High Dynamic Range brengt het beeld tot leven 
High Dynamic Range zorgt voor een compleet andere visuele ervaring. Beelden 
komen met verbluffende helderheid, ongekend contrast en fascinerende kleuren 
tot leven. Naast de grote helderheid krijgen de donkere elementen veel meer 
diepte en nuance. Een rijkere schakering van nieuwe kleuren die u niet eerder op 
TV hebt gezien.

zonder HDR met HDR



TV’s worden steeds slimmer
Philips was de eerste fabrikant in Europa om Android te integreren in televisies. 
Dankzij deze evolutie kunt u nu genieten van een snellere, rijkere en meer 
persoonlijke tv-ervaring. Zo deelt u alles naar hartenlust op het grote scherm met 
geïntegreerde Google Cast™ en hebt u keuze uit een breed scala aan tv-relevante 
apps dat maar blijft groeien. Maak bijvoorbeeld gebruik van video-on-demand 
diensten zoals Netflix of Videoland, bekijk filmpjes via Youtube of download 
de leukste games voor uw (klein)kinderen... of uzelf. Het geheugen van de tv is 
uitbreidbaar door er een USB of externe harde schijf op aan te sluiten zodat er 
altijd voldoende ruimte is. En onze nieuwste generatie processoren in combinatie 
met een gebruiksvriendelijk menu zorgen ervoor dat u minder tijd verspilt aan 
wachten en sneller aan de slag kunt.

Design is onze passie
Voor ons betekent het veel meer dan 
een tv die er goed uitziet. Wij gebruiken 
alleen hoogwaardige materialen en 
hebben oog voor detail om zo te komen 
tot een product met een voortreffelijke 
uitstraling en kwalitatieve afwerking. 
Niet voor niets krijgen Philips tv‘s 
regelmatig prijzen voor hun design.



* Assortiment kan per winkel verschillen.

Deelnemende types*

55PUS7181/12

75PUS7101/12

49PUS7181/12

65PUS7101/12
55PUS7101/12

49PUS7101/12

7101 Serie 
Zie elk detail
Ultraslanke 4K LED-TV met Android TV™ en driezijdig Ambilight

•  Bekroond, elegant design
•  2000 Picture Performance Index
•  Betere kleuren en contrast dankzij HDR Plus
•  Android TV met toegang tot Google Play™ en geïntegreerde Google Cast

7181 Serie
Breng elk detail tot leven
Ultraslanke 4K LED-TV met Android TV™ en driezijdig Ambilight

•  45 W met geïntegreerde soundbar
•  2000 Picture Performance Index
•  Betere kleuren en contrast dankzij HDR Plus
•  Android TV met toegang tot Google Play™ en geïntegreerde Google Cast



7601 Serie
Laat je betoveren door bekroonde kwaliteit
Ultraslanke 4K LED-TV met Android TV™ met driezijdig Ambilight 

•  Direct LED TV met Micro Dimming Premium voor een subliem contrast
•  2600 Picture Performance Index
•  Nog betere kleuren en contrast dankzij HDR Premium
•  Android TV met toegang tot Google Play™ en geïntegreerde Google Cast

8601 Serie
Ga voor een nog intensere geluidservaring
Superslanke 4K UHD LED-TV met Android TV en vierzijdig Ambilight

•  50 W afneembare speakers, draadloos uitbreidbaar tot 70 W met de 
optionele stands PTA860*

•  2600 Picture Performance Index
•  Nog betere kleuren en contrast dankzij HDR Premium
•  Android TV met toegang tot Google Play™ en geïntegreerde Google Cast

65PUS7601/12

65PUS8601/12

55PUS8601/12

Deelnemende types*

* Optionele stands.



8901 Serie
Ontdek een nieuwe TV-dimensie met AmbiLux 
Superslanke Ambilux 4K UHD LED-TV met Ambilight-projectie 

•  2000 Picture Performance Index
•  4K Ultra HD
•  Betere kleuren en contrast dankzij HDR Plus
•  Android TV met toegang tot Google Play™ en geïntegreerde Google Cast

65PUS8901/12

* Assortiment kan per winkel verschillen.



55PUS71X1/12
55PUS71X1/12 21,4 kg

Hoe neemt u deel aan deze actie?
Ga naar www.philips.nl/acties ➜ Beeld en Geluid ➜ Televisie cashback actie en 
volg de stappen. U ontvangt per e-mail een bevestiging die u moet uitprinten en 
samen met een kopie van het aankoopbewijs en de originele streepjescode (zie 
voorbeeld) uit de verpakking moet opsturen naar: 

Philips 
t.a.v. Televisie actie 
Postbus 8547 
5605 KM Eindhoven 

De inzending wordt gecontroleerd en na 
goedkeuring wordt binnen zes weken het 
cashbackbedrag op uw bankrekening gestort. 

Kijk voor meer informatie op www.philips.nl/acties. Of bel naar de 
consumentenlijn: 0900 202 08 71 (€ 1,- per gesprek*). Maandag t/m vrijdag van 
08.00 - 20.00 uur en zaterdag van 09.00 - 18.00 uur.

Voorbeeld streepjescode. Knip of snijd 
deze uit de verpakking en stuur deze mee.

Actievoorwaarden
•   Deze actie geldt alleen voor consumenten. 
•  Deze actie geldt alleen voor aankopen gedaan in Nederland tijdens de 

actieperiode 14 november tot en met 31 december 2016.
•  Deze actie is alleen geldig bij de erkende Philips dealer.  

Zie www.philips.nl/acties voor de deelnemende winkels.
•  Deze actie geldt alleen op deze typenummers: 49PUS7101/12, 

55PUS7101/12, 65PUS7101/12, 75PUS7101/12, 49PUS7181/12, 55PUS7181/12, 
65PUS7601/12, 55PUS8601/12, 65PUS8601/12, 65PUS8901/12.

•  Philips is niet verantwoordelijk voor de beschikbaarheid van de 
actieproducten op het verkooppunt.

•  Voor deelname aan deze actie moet het product in de actieperiode zijn 
gekocht, gefactureerd én uitgeleverd.

•  Afhandeling van de actie vindt plaats via www.philips.nl/acties.
•  Registreren kan tot en met 8 januari 2017.
•  Per e-mailadres kan slechts 1x geregistreerd worden voor deze actie.
•  De gevraagde documenten dienen uiterlijk 14 januari 2017 in ons bezit te zijn.
•  Onvolledige en/of onvoldoende gefrankeerde inzendingen worden niet 

geaccepteerd.
•  Wij adviseren om de inzending aangetekend te versturen.
•  Wij adviseren om het originele aankoopbewijs te bewaren.
•  Philips behoudt zich het recht voor om deze actie te wijzigen.

* Additionele kosten kunnen in rekening worden gebracht door uw (mobiele) netwerk provider.


