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Philips breidt Friends of Hue-lijn uit met Hue tap en Hue lux 
 

• Hue lux biedt meer keuzemogelijkheden voor woningbezitters die slim willen 
omgaan met helder wit licht 

• Hue tap: ’s werelds eerste web-enabled lichtschakelaar gevoed door beweging 
 
Brussel, België - Koninklijke Philips, de wereldwijde marktleider in LED-verlichting, onthult 
vandaag een serie nieuwe Hue-producten die extra lichtmogelijkheden toevoegt aan de 
‘connected’ woning. 

 
Als eerste van de nieuwe Friends of Hue- lijn, onthult Philips Hue tap, een slimme, 
kleine schakelaar waarmee de gewenste Hue-lichtscènes worden gecreëerd door 
beweging. Omdat er geen batterijen nodig zijn, verbruikt de lamp geen energie en 
is een voedingsbron overbodig. De Hue tap is de perfecte oplossing voor 
gebruikers die hun persoonlijke draadloze verlichting met nog meer gemak willen 
personaliseren en regelen. Klik hier voor meer info. 
 

Hue tap is vanaf de zomer verkrijgbaar bij geselecteerde winkels, € 59,95 (aanbevolen 
verkoopprijs). 
 
Met Hue lux regel je wit licht van geweldige kwaliteit via de smartphone 
of tablet. Het draadloze verlichtingssysteem is er voor iedereen die wil 
profiteren van een slimme LED-lamp met perfecte digitale dimregeling. 
De Hue lux- lampen kunnen eenvoudig in de armaturen worden 
gedraaid en na verbinding met de WiFi van de woning via de app of 
Hue bridge bediend worden. Ook is de Hue lux compatible met Hue-
regelapparatuur, zoals de jawbone-armband. Deze armband voelt aan 
wanneer iemand 's morgens wakker wordt en schakelt de Hue lux tijdig 
in. Klik hier voor meer info. 
 
Hue lux is na de zomer 2014 verkrijgbaar bij geselecteerde winkels. 
 
“De uitbreidingen van Hue met nieuwe persoonlijke, draadloze en functionele 
verlichtingsmogelijkheden, zorgen ervoor dat gebruikers met nog meer gemak altijd de perfecte 
sfeer in hun woning kunnen creëren”, zegt Filip Jan Depauw, Senior Director Philips Lighting. 
“Als je eenmaal de starterkit hebt, is de beleving van ‘connected’ verlichting volkomen 

http://www.newscenter.philips.com/main/standard/news/press/2014/20140328-Introducing-hue-tap-the-worlds-first-kinetic-powered-web-enabled-light-switch.wpd
http://www.newscenter.philips.com/main/standard/news/press/2014/20140328-New-Philips-white-light-blinks-when-your-team-scores.wpd


schaalbaar. Je kunt immers elk product dat compatible is met Hue gebruiken in iedere ruimte in 
de woning.” 
 
 
Meer informatie bij: 
Elke Moereels 
PR Manager Lighting & Healthcare a.i. 
Tel.: +32 2 525 80 78 (niet voor publicatie) 
E-mail: elke.moereels@philips.com 
 
Philips Customer Care Center, tel. 00800 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 115.000 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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