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Philips Hue świętuje piąte urodziny i snuje plany o immersyjnych filmach, grach, 
muzyce i rozrywce oraz o ulepszonych zastosowaniach i nowych produktach 
 

Eindhoven, Holandia - Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT), światowy lider 
w dziedzinie oświetlenia ogłosił dziś podczas IFA 2017 plany stworzenia nowej funkcji, która 
pozwoli Philips Hue na idealną synchronizację z wszelkimi treściami rozrywkowymi i dostarczy 
użytkownikom fascynujących wrażeń podczas grania, oglądania filmów lub słuchania muzyki.  
W ramach świętowania piątych urodzin najpopularniejszego na świecie inteligentnego 
systemu oświetlenia domu, firma przedstawiła też ulepszenia w funkcjach dla Apple HomeKit 
oraz nowe lampy, multipaki i zestawy startowe. 

 
Philips Hue Entertainment - efekt „surround sound” dla oczu 
Firma Philips Lighting ogłosiła dziś plany Philips Hue Entertainment - aktualizacji 
oprogramowania, które przenosi domową rozrywkę na kompletnie nowy poziom poprzez 
synchronizację oświetlenia Philips Hue z filmami, grami czy muzyką (również w streamingu), 
a wszystko w dzięki bliskiej współpracy z przemysłem rozrywkowym. Nowa funkcja 
wprowadzana jest po sukcesie projektów pilotażowych z The Voice, Syfy oraz Live Nation. 
Użytkownicy Philips Hue będą mieli do niej dostęp od grudnia, zostanie ona zainstalowana 
automatycznie we wszystkich mostkach Philips Hue V2 i wszystkich kolorowych lampach 
Philips Hue. 

„Philips Hue Entertainment będzie szybka, zsynchronizowana i prosta w ustawieniu. Chcemy, 
aby Philips Hue stało się naturalnym elementem gier, filmów czy słuchania muzyki. Chcemy 
stworzyć nowy poziom immersji, uzupełniający to, co dzieje się na ekranie. Wyobraźmy sobie, 
że to taki system surround sound, tylko że dla naszych oczu” tłumaczy Chris Worp, Business 
Group Leader Home w Philips Lighting. „Chcemy rozwijać Philips Hue Entertainment razem 
z naszymi partnerami i czołowymi markami, zależy nam na udziale firm z przemysłu rozrywki. 
W październiku otworzymy program, który pozwoli naszym partnerom na korzystanie z funkcji 
platformy i z zestawu dla deweloperów, chcemy w ten sposób zwiększyć jeszcze 
funkcjonalność przed premierą w grudniu. Razem stworzymy nową erę rozrywki 
immersyjnej.” 

Po więcej informacji na temat tego, jak zacząć współpracę przy Philips Hue Entertainment 
zapraszamy na stronę dla deweloperów Meethue.com. 
 
Więcej informacji technicznych na temat Philips Hue Entertainment znajduje się na naszym 
blogu. 

 
Poszerzenie inteligentnej kontroli nad domem 
Do października kompatybilność zestawu Philips Hue Apple HomeKit zostanie rozszerzona 
poprzez mostek Philips Hue na gamę akcesoriów w tym przycisk Philips Hue tap, czujnik ruchu 
i bezprzewodowy przygaszacz Philips Hue dimmer.  Oznacza to że za pomocą przycisku lub 
ruchu ciała można będzie aktywować ulubione ustawienia z aplikacji Apple Home. 

https://developers.meethue.com/
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Na przykład, kiedy film zbliża się ku końcowi i czas zbierać się do łóżka, jednym przyciskiem 
na Philips Hue tap możesz aktywować ustawienie Good Night w Twojej aplikacji Apple Home 
i światła powoli zgasną. Jeśli zintegrujesz system z innymi urządzeniami domowymi, może 
on odpowiadać nawet za opuszczanie rolet, ustawienie termostatu na temperaturę nocną 
czy zamykanie drzwi - wszystko, by spokojnie zasnąć. 

 
Nowe lampy 
Philips Lighting dodał do linii Philips Hue nowe lampy, między innymi przedłużenia do białych 
pokojowych świateł punktowych - Philips Hue white ambiance Buckram oraz Philips Hue 
white ambiance Buratto. Te przyciągające wzrok lampy stworzono z myślą o salonach 
i sypialniach, gdyż stwarzają one idealną atmosferę w każdym momencie dnia. W linii znalazła 
się też lampka nocna Philips Hue white ambiance  Felicity,  emitująca idealne światło 
do zasypiania i pobudki. Ostatnią nowością jest Philips Hue white ambiance Struana - lampa 
łazienkowa umożliwiająca zmianę oświetlenia w zależności od codziennych rytuałów: jasne 
światło do nakładania makijażu czy golenia, idealne światło pokojowe na czas relaksu 
i domowego SPA. Wszystkie lampy Philips Hue wyposażone są w bezprzewodowy przycisk 
przygaszający (tylko w Europie), który pozwala na wybranie z pośród 4 przygotowanych 
ustawień światła, przygaszanie i wyłączanie. Połączenie ich z mostkiem Philips Hue daje 
dostęp do wszystkich korzyści środowiska systemu Philips Hue. 

 
Aranżacja świetlna na każdą okazję 
W Europie nowością tej jesieni jest Philips Hue white ambiance Light Recipe Kit, zestaw 
składający się z białej żarówki pokojowej Philips Hue E27 i bezprzewodowego przycisku 
wygaszającego. Zestaw gotowy jest do użycia zaraz po wyjęciu z pudełka. Nie potrzebujesz 
mostka ani połączenia z internetem, od razu masz do wyboru cztery wstępne ustawienia: 
relaks, czytanie, koncentracja i energia. Szykując dzieci do szkoły wybierz światło 
energetyzujące a na czas odrabiania pracy domowej przełącz na opcję „koncentracja” 
ułatwiając tym samym rodzinne obowiązki.  Ten zestaw ustawień świetlnych Light Recipe Kit 
jest świetlnym początkiem przygody z Philips Hue lub na poszerzenie istniejącego już systemu. 
Wystarczy dodać mostek, żeby odblokować pełne możliwości Philips Hue kiedy tylko zechcesz.  

 
Jeszcze więcej Hue! – nowe zestawy i pakiety startowe 
Dla ułatwienia zapoznania się z Philips Hue lub poszerzenia istniejącego systemu, już od jesieni 

dostępne będą nowe zestawy startowe i multipaki.  Wypuszczone w kwietniu Philips Hue 

white ambiance oraz Philips Hue white/color ambiance E14 od września w całej Europie 

będą dostępne w dwupakach. Podobnie Philips Hue white, Philips Hue white ambiance oraz 

Philips Hue white/color ambiance E27 i B22 - te też od września w Europie będą sprzedawane 

w zestawach. Nowy zestaw startowy będzie zawierał dodatkowy włącznik (w Europie) 

i dodatkową żarówkę (w Ameryce Północnej). 

 

Zgodność Philips Hue z Zigbee 3.0 
Philips Hue od początku popierał interoperacyjność stosując standard Zigbee Light Link. Dzięki 
temu mamy pewność, że urządzenia wyprodukowane przez strony trzecie mogą zostać 
włączone do systemu oświetlenia Philips Hue. Philips Lighting zamierza przyjąć nowy 
standard, Zigbee 3.0, w portfolio produktów Philips Hue począwszy od pierwszego kwartału 
2018.  
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Nowe lampy Philips Hue white ambiance dostępne będą w Europie i Ameryce Północncej 
od jesieni 2017. Philips Hue white ambiance Light Recipe Kit już teraz można kupić 
w Ameryce Północnej, a jesienią trafi on też do Europy. Kolejne produkty z linii Philips Hue 
Entertainment będą pojawiać się jeszcze w 2017. 
 

-ENDS- 
 

W sprawie dodatkowych informacji proszę o kontakt: 

Philips Lighting 
Dorota Sławińska, 
Rzecznik Prasowy Philips Lighting Poland 
Tel: +48 605 342 517 
E-mail: dorota.slawinska@philips.com  

 
 
Philips Lighting 
Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT), światowy lider branży oświetleniowej, 
dostarcza produkty, systemy i usługi tworzące innowacje, które podnoszą wartość biznesu, 
kreują przeżycia i pomagają ulepszać życie. Obecni zarówno na rynku profesjonalnym jak i 
konsumenckim, prowadzimy cały przemysł w stronę Internetu Rzeczy, który przekształca 
domy, przestrzenie biurowe i publiczne. Ze sprzedażą na poziomie 7,1 miliarda euro w 2016 
roku, zatrudniamy 34 tysiące pracowników w ponad 70 krajach. Wiadomości o Philips Lighting 
dostępne są w serwisach: Newsroom, Twitter oraz LinkedIn. Informacje dla inwestorów 
znajdują się w zakładce Investor Relations.   
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