
Informacja prasowa 

Philips Lighting i Amazon łączą siły, aby ułatwić stworzenie inteligentnego domu 

Nowy Echo Plus pozwala na łatwą konfigurację i sterowanie systemem Philips Hue za pomocą 

głosu – po prostu poproś Alexę 

27 września 2017 r. 

Eindhoven, Holandia – Philips Lighting, światowy lider w dziedzinie oświetlenia, ogłosił dzisiaj rozszerzenie 
współpracy z firmą Amazon w celu stworzenia prostego sposobu na zaprojektowanie własnego 
inteligentnego domu sterowanego głosem. Do wyczerpania zapasów, klienci, którzy zakupią Echo Plus 
otrzymają białą żarówkę Philips Hue, która może być kontrolowana za pomocą poleceń głosowych 
i Alexy. 

Dzięki integracji z Echo Plus, Philips Hue można włączać i wyłączać, przyciemniać i rozjaśniać przy użyciu 
poleceń głosowych. Echo Plus zawiera wbudowany inteligentny hub do łatwej konfiguracji i sterowania 
lampami Philips Hue oraz innymi urządzeniami obsługującymi technologię ZigBee, Wi-Fi i Bluetooth. 

Echo Plus ułatwia łączenie się z kompatybilnymi inteligentnymi urządzeniami domowymi: wystarczy 
je podłączyć, skonfigurować przy użyciu aplikacji Amazon Alexa, wkręcić białą żarówkę Philips Hue 
do istniejącej oprawy oświetleniowej i powiedzieć: „Alexa, odkryj moje urządzenia”. Żarówka Philips Hue 
zostanie automatycznie wykryta i będzie gotowa do sterowania: wystarczy poprosić Alexę. Dzięki Echo Plus 
możesz sterować oświetleniem w całym domu przy pomocy poleceń głosowych. Wystarczy dodać kolejne 
żarówki i taśmy Philips Hue do konfiguracji początkowej. 

„Jesteśmy otwarci na inicjatywy, które pomagają ludziom stworzyć własny inteligentny dom”, powiedziała 
Sridhar Kumaraswamy, szefowa działu systemów domowych Philips Lighting. „Zintegrowane oświetlenie 
to prosty, ale skuteczny sposób, aby całkowicie odmienić dowolne miejsce w domu, a sterowanie 
za pomocą głosu to bardzo intuicyjna metoda. Połączenie tych dwóch elementów sprawia, że stworzenie 
inteligentnego domu jest prostsze niż kiedykolwiek wcześniej”. 

„Chcemy, żeby Alexa ułatwiła klientom konfigurację i sterowanie urządzeniami domowymi”, powiedział 
Daniel Rausch, wiceprezes Amazon Smart Home. „Echo Plus z wbudowanym hubem szybko łączy się  
z szeregiem urządzeń, w tym z oświetleniem Philips Hue. Dzięki Echo Plus nasi klienci mogą w prosty 
sposób stworzyć własny inteligentny dom w zaledwie kilka minut”. 

Mostek Philips Hue z systemem operacyjnym umożliwia stworzenie bogatszego oświetlenia i dodanie 
nowych sposobów sterowania, takich jak inteligentne przełączniki, czujniki i ponad 700 aplikacji innych 
firm. Dodanie kolejnych mostków pomoże ci w stworzeniu idealnej atmosfery na każdą porę dnia:  
od porannego budzenia, po wieczorne wyciszenie – wszystko z doskonale dobranym światłem, które 
poprawi twoje samopoczucie. Regularne bezprzewodowe aktualizacje pomagają utrzymać zabezpieczenia 
systemu i umożliwiają korzystanie z najnowszych funkcji, na przykład z ogłoszonej niedawno aktualizacji 
oprogramowania Philips Hue Entertainment, która będzie dostępna w grudniu. Ta darmowa aktualizacja 
pozwoli na całkowite zanurzenie się w muzyce, filmach i grach. Idealna synchronizacja oświetlenia wzbogaci 
wrażenia podczas korzystania z rozrywki w domu. 



Echo Plus można zamówić już dziś, a wysyłka rozpocznie się w przyszłym miesiącu w Stanach 
Zjednoczonych, Wielkiej Brytanii i Niemczech. 

Więcej informacji znajduje się na stronie https://www.amazon.com/echoplus 
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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  

O Philips Hue 
Philips Hue to światowy lider zintegrowanego systemu oświetlenia domu. Obejmuje żarówki, taśmy, 
światła punktowe, lampy i elementy sterujące.  Dzięki programowi deweloperskiemu istnieje ponad 700 
aplikacji innych firm kompatybilnych z Philips Hue. System ten na nowo definiuje oświetlenie wewnątrz  
i wokół domu, aby pobudzać zmysły, rozświetlić szczególne chwile i zapewnić spokój, gdy jesteś z dala od 
domu. 

Od chwili uruchomienia Philips Hue w październiku 2012 r., firma Philips Lighting zachęca inne firmy do 
opracowywania kompatybilnych urządzeń, aplikacji i systemów. Zewnętrzne aplikacje, akcesoria 
zawierające technologie, usługi internetowe i zintegrowane urządzenia domowe sprawiają, że Philips Hue 
wykracza poza oświetlenie – dostarcza nowych doświadczeń, które ograniczyć może jedynie twoja 
wyobraźnia. Więcej informacji znajduje się na stronie www.meethue.com 

O Philips Lighting 
Firma Philips Lighting (Euronext: LIGHT) jest globalnym liderem w zakresie produktów, systemów oraz usług 
oświetleniowych. Nasze innowacyjne rozwiązania otwierają nowe możliwości biznesowe i wzbogacają 
doświadczenie użytkowników, co przyczynia się do poprawy jakości życia. Działamy  zarówno na rynkach 
profesjonalnych jak i konsumenckich. Jesteśmy liderem branży w zakresie wykorzystywania możliwości 
Internetu Rzeczy do całkowitej przemiany domów, budynków i przestrzeni miejskich. W 2016 roku wartość 
naszej sprzedaży wyniosła 7,1 mld euro, a liczba pracowników na całym świecie osiągnęła prawie 34000 
osób w ponad 70 krajach. Nowości od Philips Lighting można znaleźć w Newsroomie, na Twitterze  oraz  
w serwisie LinkedIn. Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce Relacje inwestorskie. 
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