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Fit en uitgerust tijdens de donkere wintermaanden met Philips hue 'connected'
thuisverlichting
Kontich (België) – De koude, donkere winterochtenden komen eraan! Je kan dus maar
evengoed de winterblues 's ochtends vermijden en goedgemutst aan de dag beginnen, met
Philips hue van Koninklijke Philips, wereldleider in verlichting. De Philips hue 'connected'
thuisverlichting verspreidt een instelbaar wit licht en beschikt over vier lichtrecepten,
waaronder 'Energize', een lichtrecept met koel blauw licht om je te helpen de dag energiek in
te zetten. Samen met meer dan 190 apps van derden die speciaal voor Philips hue werden
ontwikkeld, zijn er tal van nieuwe manier om komaf te maken met de winterblues 's ochtends.
_

Langzaam wakker worden
Philips hue kan tot 50 individuele hue-lampen en schakelaars
verbinden met één brug; je kunt dus de verlichting in elk
vertrek van je woning verbinden, bedienen en personaliseren
met behulp van de Philips hue app. Door digitaal licht op die
manier in je woning te integreren, kan je alle lichten zodanig
programmeren dat ze 's ochtends geleidelijk aan gaan
branden; ze bootsen een zonsopgang na, om jou en je gezin langzaam aan te wekken.
Natuurlijk wakker worden
Op een natuurlijke manier wakker worden? Kinderspel, dankzij de Sleep Cycle
alarm clock app. Deze intelligente wekker analyseert je slaap met behulp van het
gevoelige meetinstrument in de iPhone en wekt je tijdens je lichtste slaapfase
door een natuurlijke zonsopgang te simuleren met Philips hue licht.
Zingend wakker worden
Met de Snoozy Alarm Clock app en Philips hue in je slaapkamer word je niet alleen
wakker met licht uit je favoriete kleurenpalet, maar ook met liedjes uit je favoriete
iTunes afspeellijsten.
Blijf wakker
Naarmate de dagen korter worden, kan Philips hue, dankzij de voorgeprogrammeerde
lichtrecepten, je ook helpen om geconcentreerd te blijven op je werk of je kinderen op hun
huiswerk. Selecteer 'Concentrate' of 'Reading' in de Philips hue app om ook bij valavond
waakzaam en productief te blijven.
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De Philips hue 'connected' thuisverlichting biedt eindeloze mogelijkheden om op nieuwe
manieren licht te gebruiken bij alledaagse bezigheden, je woning een persoonlijke noot te
geven en buitengewone ervaringen te creëren.
Surf voor informatie over het productgamma en de apps van Philips hue of om enkele
lichtscènes te zien die door de Philips hue community werden gecreëerd, naar
www.meethue.com.
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Voor meer informatie, contacteer:
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External Communications Manager Lighting
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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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