
 

PVK 
NYT 

16.oktober 2009 

Årgang 4 nr. 5 

 
 
Velkommen til nyt medlem 
 
Claus Christensen, Potentilvej 8, 2630 Tåstrup 
Mailadresse: cok@mail.dk 
 
Udmeldelse 
 
Jacob Strandby, 
Robert Rasmussen  
Esther MargretheJensen  (ubekendt  på adressen) 
 
Philips-butikken 
 
Har åbent lørdag den 28. november fra kl. 9.00 til 14.00 (vi håber at have 
tilbudslisten med til bankospillet) 
 
 
Nyt fra Philips 
 
Jeg vil gerne købe et sort-hvidt tv! 
Servicechef Hans-Henrik Nielsen i Consumer Lifestyle er normalt en tålmodig mand – men 
hans tålmodighed er blevet sat på en prøve af en særdeles ihærdig forbruger.                
Det startede med et brev, hvor forbrugeren bad om modelnummer på en sort-hvid 
fladskærm. Servicechefen var på rejse, så der gik nogle dage inden han læste brevet – 
som i mellemtiden var blevet til flere, idet forbrugeren dagligt sendte brev med en rykker 
for et svar.                                                                                                                                   
Svaret til ham var, at Philips ikke længere fremstiller sort-hvide fjernsyn. Dét var 
forbrugeren ikke tilfreds med, så han skrev et brev og krævede atter modelnummeret. Det 
nye svar fra Philips var, at eneste mulighed så var, at forbrugeren skruede helt ned for 
farverne i tv’ets indstilling.                                                                                                                                      
Dette svar var han heller ikke tilfreds med – og i et nyt brev satte han trumf på og 
antydede at servicechefen ikke talte sandt: Han havde selv på en tv-papkasse fra Philips 
set, at der var afbildet et tv i sort-hvidt uden på; ergo må det kunne lade sig gøre at købe 
et sort-hvidt tv!                                                                                                                           
Hans-Henrik Nielsen er nu gået i tænkeboks, mens brevbunken vokser, for at finde ud af, 
hvordan han besvarer dette udspil.                                                                                            
Det er samtidig et eksempel på at spam ikke er forbeholdt e-mail, men sagtens kan 
praktiseres med de af postetaten håndbårne breve – bare man har frimærker nok !!!  

 
                                                                                                            Vend 



Kan du huske? 
 

1949: Danmark tiltræder Atlantpagten(det senere NATO)Statsradiofonien (det senere  
           DR) sender de første forsøgsudsendelser med tv. 
1950: Som et eksperiment sendes tv i ti dage fra Radiobranchens udstilling i Forum. 
1952: 10 medarbejdere producerer tre fjernsyn om dagen på Philipsfabrikken på Amager. 
1956:  Personaleforeningens blad PAP-æsken skifter navn til Philiskopet - 1.000 forslag  
           blev sendt ind til navnekonkurrencen. 
1957: Philips først med transistorradioen Portalet L3X71T til 498 kroner. 
1960: DR sender direkte tv fra OL i Rom, hvor det danske foldboldlandshold vinder sølv. 
1963: DR opkræver for første gang licens for autoradioer. 
1964: Philips lancerer kassettebåndet. 
1968: DR begynder med farve-tv. 
1970: Philips Danmark opfinder i Jenagade dét prøvebillede til farve tv, som stadig bruges 
          verden over. Første år DR opkræver farvelicens.                                                                                                                              
1978: For første gang er der flest farve-tv licenser, nemlig 1.074.830 mod 739.985    
           sorthvide. Samme år sendes de første afsnit af Matador. 
1980: Philips først med sparepæren. 
1981: Philips Danmark introducerer AP Navigator til lystsejlere. 
1982: Philips’ opfindelse cd’en lanceres på markedet – fra vor fabrik i Tyskland er verdens  
           første cd ABBAs »The Visitors«. 
1983: Philips fejrer 50 års jubilæum i Danmark med 1.600 medarbejdere og med megen  
           produktion.       
1985: En lovændring gør det muligt at se udenlandske tv programmer via kabel-tv. 
1988: DR’s monopol brydes, da TV2 starter. 
1993: Philips lukker produktionen af NMTmobiltelefoner i Danmark med et underskud på  
          130 millioner kroner. Dermed stopper Philips som stor, dansk industrivirksomhed. 
1995: Philips først med Xenonlys til biler. 
2001: Det første nummer af Blue News udsendes i Philips Danmark. 
2002: Philips er først med dvd-optageren. 
2008: Philips Danmark fejrer 75 års jubilæum med cirka 240 medarbejdere.  
           Er nu primært et salgsselskab – produktionen består ”kun” af Armaturmonteringen i  
           Hedehusene.    
2008: Philips først med tv i CinemaScope: Det 1,40 meter brede Cinema 21:9. 
                                                                                                           
                                                                                           

 
Har du noget, som du gerne vil delagtiggøre andre i, f.eks. sælge, købe eller 
noget du søger, så kontakt Käthe Sørensen, e-mail: 
kaol@soerensen.tdcadsl.dk,  
mobil 2086 6153 eller pr. brev til adressen Amagerbrogade 53, 4 th. 
2300 København S. 

 
Dit indlæg vil så komme med i næste PVK nyt. 
Deadline for indlæg primo januar 2010. 
 

Næste PVK nyt bliver udsendt  januar 2010. 
 


