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PERSONAL WIRELESS LIGHTING

PERSBERICHT

Philips Hue werpt licht op de toekomst
Vanaf nu ook in België beschikbaar met tal van nieuwe mogelijkheden

Een lamp die gaat knipperen als je die ene lang

“Schat, we zijn het licht vergeten!”

verwachte e-mail ontvangt, die je waarschuwt

Vergeet je al eens het licht te doven als je de deur uitgaat? Dat is best herkenbaar, en daarom

wanneer het gaat regenen of van kleur verandert

om te detecteren wanneer je de woning nadert, zodat het systeem automatisch de lichten

als je favoriete voetbalteam heeft gescoord? Jawel:

aanschakelt als je aankomt of weer uitschakelt als je vertrekt. En daar stopt het niet. De

het intelligente verlichtingssysteem Philips Hue

verbonden zijn met het internet. Resultaat: de Hue lampen kunnen, indien gewenst, van kleur

luidt een heel nieuw tijdperk van thuisverlichting in,
en daarmee is de toekomst dichterbij dan we denken.

pakt Philips Hue uit met een ‘geofencing-functie’. Die stelt het slimme lichtsysteem in staat

nieuwe Hue app zorgt er ook voor dat alle ledlampjes in huis via je smartphone of tablet
veranderen wanneer het gaat regenen, zachtjes oplichten als de zon ondergaat, knipperen als
je een belangrijke e-mail of dringend Facebookbericht ontvangt of oplichten in de kleuren
van je favoriete voetbalteam, als dat heeft gescoord. Het wordt eveneens mogelijk om Hue
met Ambilight televisieschermen te synchroniseren, voor een nog meeslepender, unieke

Verleidelijk, gedempt licht tijdens een romantisch diner met je geliefde? Een thuiswerkopdracht geconcentreerd afwerken in een zakelijke atmosfeer? Gezellig leeslicht voor op
de bank? Het kan, in één en dezelfde ruimte, in één enkele oogopslag en nu ook... vanop
afstand! Het verlichtingssysteem Philips Hue stelt je in staat om met je smartphone of tablet

kijkervaring. Dit zijn maar enkele van een hele reeks apps (ook verkrijgbaar in de app stores
of via www.meethue.com), waarmee je het Hue systeem nog verder kunt personaliseren. De
lichtatmosfeer automatisch aanpassen aan de muziek die je speelt of het tv-programma dat je
bekijkt, je hartritme visualiseren tijdens een work-out, kortom, te veel om op te noemen.

schakeringen van wit licht heel precies in te stellen (van warm kaarslicht tot helder koudwit
licht) en om alle kleuren van de regenboog op te roepen. Maar daar stopt het niet. Met het

Intuïtief systeem

energiezuinige LED-verlichtingssysteem zijn de mogelijkheden eindeloos. Zo kun je met de

Ben je geen IT-specialist? Geen nood: Philips Hue is intuïtief en simpel in zijn opzet. In een

allernieuwste Philips Hue app (versie 1.1) je verlichting afstemmen op je dagelijkse familierou-

starterspakket zitten drie lampen, die je gewoon in een bestaande fitting kan draaien*. In het

tine. Opstaan, huiswerk of bedtijd? Je creëert lichtsettings voor elk moment van de dag, en

pakket vind je ook een bridge om in je wifi-router te pluggen. Je downloadt de app, stelt het

die worden automatisch opgeslagen door het intelligente systeem. Ga je op reis? Dan kun je

systeem in – opnieuw een kwestie van minuten – en de wereld van Philips Hue gaat voor

dankzij de timerfunctie her en der lichtjes laten aan- en uitknippen. Goed voor de veiligheid

je open. Het systeem verwittigt je telkens er een nieuwe update beschikbaar is en zal in de

én voor je gemoedsrust, dus.

toekomst worden uitgebreid met andere downloadbare functies.

Productinformatie:

Meer informatie bij:

Het Philips Hue starterspakket bevat:

Sarah Facxin

•

3 Hue lampen van 600 lumen (equivalent van 50 W).

PR Manager Lighting & Healthcare

•

elke Hue lamp dekt alle schakeringen van wit,

Tel.: +32 2 525 80 78 (niet voor publicatie)

van warmwit tot koudwit, en een breed 		

E-mail: sarah.facxin@philips.com

kleurenpalet. Elke Hue lamp verbruikt 80% 		
minder stroom dan een klassieke lamp.

Persdienst:

• Een Hue bridge, voor een eenvoudige configuratie van je verlichtingsnetwerk.

oSérieux!

• Stroomvoorziening voor de Hue bridge.

Véronique Langlois

• Een LAN-kabel, voor de verbinding van de Hue bridge met je router

Tel.: +32 2 772 20 50 (niet voor publicatie)

• Downloadinstructies voor de app.

E-mail: veronique.langlois@oserieux.be
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• Opmerking: het Hue starterspakket kan worden uitgebreid met max. 50 individuele
Hue lampen.

Philips Customer Care Center:

•	Aanbevolen verkoopprijs: € 199.

tel. 00800 7445 4775

Het individuele pakket van Philips Hue lampen bevat:

PERSONAL WIRELESS LIGHTING

Over Koninklijke Philips N.V.:

• 1 Hue lamp van 600 lumen.

Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) stelt zich als gediversifieerde onderneming

• Opmerking: de individuele Hue lamp is een uitbreiding van het Hue starterspakket; dit

actief op het gebied van “Gezondheid & Welzijn” tot doel het leven van de mensen te

pakket en de bijbehorende Hue bridge heb je nodig om deze individuele Hue lamp aan

verbeteren door zinvolle innovaties op het vlak van gezondheid, lifestyle en verlichting. Philips,

te sturen.

met hoofdkantoor in Nederland, behaalde een omzet van 24,8 miljard EUR in 2012 en

• Je kan 50 individuele Hue lampen verbinden met de Hue bridge.

stelt ongeveer 116.000 personen tewerk met verkoop en diensten in meer dan 100 landen.

•	Aanbevolen verkoopprijs: € 59.

De onderneming is marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg,
energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede op het

Meer informatie kan je vinden op www.meethue.com.

gebied van scheerapparaten, haartrimmers en mondverzorgingsproducten. Meer informatie

* E26 of E27 fitting

over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter.

Philips Hue is vanaf nu verkrijgbaar in de Light Gallery-winkels.
Bij Light Gallery in Mortsel is een speciale Hue booth ingericht
waarin de klant alle mogelijkheden van het intelligente Philips
Hue systeem kan ontdekken.

