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Philips Hue lux verkrijgbaar in België vanaf eind september 
Wit licht van hoogwaardige kwaliteit voor een intelligent huis 

 
Brussel (België) – Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA), wereldleider in verlichting, 
introduceert Philips Hue lux, de nieuwste toevoeging aan het uitgebreide Philips Hue gamma. 
Philips Hue lux produceert een wit licht van hoogwaardige kwaliteit, ideaal voor thuis op 
plaatsen waar fel licht nodig is, zoals in de keuken of de studeerkamer. Je kan het licht 
dimmen aan de hand van de Philips Hue app of andere hiervoor ontwikkelde apps. Zo kan je 
het licht gebruiken als ontwaaklamp, waakhond, persoonlijke assistent, en veel meer. 
 
Enkele toepassingen: 

 Gebruik Hue lux om geleidelijk aan wakker te worden ’s morgens 

 Vertrek met een gerust gemoed op vakantie door je verlichting zo te programmeren 
dat deze op bepaalde tijdstippen aan gaat alsof je thuis bent 

 Blijf geconnecteerd met de rest van de wereld tijdens het koken door je Hue lux lamp 
te laten knipperen wanneer er een nieuwe e-mail binnenkomt 

 Draag de speciale armband die detecteert wanneer je ’s morgens ontwaakt en daarop 
de Hue lux aanschakelt in de badkamer 

 
Philips Hue lux 
Hue lux verstrekt functioneel wit licht van hoogwaardige kwaliteit. Het is 
een volledig controleerbare LED-lamp van 750 lumen met een perfecte 
digitale dimcontrole die 80% energiebesparing oplevert in vergelijking 
met een traditionele gloeilamp. Lokaliseer simpelweg de Hue lux lamp 
met behulp van de intuïtieve interface van de Hue app op je smartphone 
of tablet en schuif de balk naar rechts om het licht te versterken voor 
praktische taken zoals koken, of dim door naar naar links te schuiven om 
wanneer je wil ontspannen en naar je favoriete tv-show kijken. 
 
"Met Hue lux wilden we een functioneel wit licht van hoogwaardige kwaliteit voor 
thuisgebruik afleveren, maar ook een licht dat dimbaar is om sfeer te creëren ", zegt Filip Jan 
Depauw, Senior Director, Philips Connected Lighting. "We wilden ook een product 
ontwikkelen dat geconnecteerd is net zoals Philips Hue. Hierdoor maken we de vele 
mogelijkheden van wit licht toegankelijk voor iedereen, en kunnen ontwikkelaars aan de slag 
om nieuwe apps te ontwikkelen waarmee de gebruiker zelf thuis nieuwe ervaringen met wit 
licht kan creëren." 
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Hue lux kan worden ingebouwd in uw favoriete armaturen, en kan ook worden geïntegreerd 
in uw bestaand Philips Hue geconnecteerd verlichtingssysteem. De intelligente app zal de Hue 
lux lampen herkennen bij wie al Philips Hue producten heeft. Zo kunnen ze los van elkaar 
worden bediend, of ingesteld als onderdeel van een geïntegreerde lichtervaring met andere 
Hue producten doorheen het huis. Wie met Hue lux voor het eerst in de geconnecteerde 
wereld van Philips Hue stapt, kiest best voor een starterskit. Dit is heel gemakkelijk te plaatsen 
is en kan na verloop van tijd worden aangevuld met nieuwe lampen, zowel witte als gekleurde 
Hue lampen, maar ook de LivingColors Iris Friends of Hue lampen. Elke Hue lux starterskit 
bevat twee Hue lux lampen en een brug. De Hue lux lampen zijn ook verkrijgbaar in losse 
verkoop voor wie reeds Philips Hue gebruikt en zijn geconnecteerd systeem wenst uit te 
breiden. Plaatsing gebeurt zo: Schroef simpelweg de lampen in de bestaande armaturen, sluit 
de brug op de Wifi modem aan, download de app en klaar! 
 
Philips Hue tap  
Onlangs lanceerde Philips ook Hue tap, 's werelds eerste 
internetgestuurde lichtschakelaar. Hue tap, een nieuwe lichtschakelaar 
voor de alledaagse bediening van Philips Hue, is snel en gemakkelijk: Stel 
uw vier favoriete lichtscènes via de Hue app in. Met een druk op één van 
de knoppen kunnen deze lichtscènes dan gemakkelijk in- en 
uitgeschakeld worden. Omdat de tap geen batterijen nodig heeft, 
verbruikt de lamp geen energie en is een voedingsbron niet nodig. De 
schakelaar werkt op kinetische energie die wordt opgewekt wanneer er 
op de knoppen gedrukt wordt. Het energieverbruik van Hue tap is nul 
watt; batterijen of netspanning zijn niet nodig. 

 
De lichtschakelaar is klein, internetgestuurd en draadloos, en kan dan ook overal in huis 
gebruikt worden: Aan een muur, op het bureau of in de handpalm. De schakelaar kan 
gemakkelijk verwijderd worden zonder een spoor achter te laten. Hue tap vormt een nieuwe 
mijlpaal in de uitbreiding van de Philips Hue-familie, en maakt lichtregeling nog persoonlijker 
en leuker. De tap is bijzonder handig op momenten dat men liever niet een smartphone of 
tablet gebruikt. Door toevoeging van een Hue brug kunnen maximaal 25 Hue tap-apparaten 
samenwerken. Zo kunnen tot 50 Hue-armaturen of -lampen worden bediend. 
 
 
Adviesprijzen en beschikbaarheid Philips Hue Lux en Hue Tap 

 Philips Hue lux is vanaf eind september verkrijgbaar in België in selectieve winkels 
De Hue Lux starterskit (2 lampen en 1 brug) heeft een aankoopadviesprijs van € 99,95 
Hue Lux lampen zijn apart verkrijgbaar en hebben een aankoopadviesprijs van € 29,95 

 Philips Hue Tap is verkrijgbaar in de on-line Apple Store, en heeft een 
aankoopadviesprijs van € 59,95 
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Voor meer informatie, contacteer: 
Sabrina Heymans 
External Communications Manager Lighting  
Tel.: +32 471 83 88 18 (niet voor publicatie) 
E-mail: sabrina.heymans@philips.com 
 
Philips Customer Care Center 
Tel.: 0800 7445 4775 
 
 
Over Koninklijke Philips N.V.: 
Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) stelt zich als gediversifieerde onderneming 
actief op het gebied van “Gezondheid & Welzijn” tot doel het leven van de mensen te 
verbeteren door zinvolle innovaties op het vlak van gezondheid, lifestyle en verlichting. 
Philips, met hoofdkantoor in Nederland, behaalde een omzet van 23,3 miljard EUR in 2013 en 
stelt ongeveer 113.000 personen tewerk met verkoop en diensten in meer dan 100 landen. 
De onderneming is marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, 
energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede op het 
gebied van scheerapparaten, haartrimmers en mondverzorgingsproducten. 
Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter. 
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