Pressemeddelelse
10. januar 2018

Fra CES til Danmark:

Philips Hue løfter endnu engang niveauet for smart lighting oplevelser
CES – Las Vegas, Nevada – Verdens førende smart lighting system, Philips Hue, løfter i dag
sløret for fire store Hue-nyheder, der udvider smart home-oplevelsen, og gør den endnu mere
personlig. Razer, verdens førende gamingbrand, bliver første partner til Hue Entertainment,
appen Hue Sync ser dagens lys til foråret, den velkendte Hue-app får en markant opdatering
og til sommer kommer også Hue Outdoor, som udvider hjemmets smart lighting med Hueprodukter til haven, terrassen eller indkørslen.
Opdateringen til Hue Entertainment kom i december 2017, og nu er det endelig muligt for
Hue-fans at få fuld glæde af opdateringen med Razer, verdens førende gamingbrand, som er
første partner til Hue Entertainment. Gamingoplevelsen når et nyt niveau, når det nu bliver
muligt at synkronisere action på skærmen med Razer- og Hue-produkter i resten af hjemmet.
Derudover lancerer Philips Hue i foråret 2018 appen Hue Sync til Windows 10 eller macOS
High Sierra computere. Hue Sync sørger for at synkronisere alle former for spil, film og musik,
der afspilles på computeren med Hue, så underholdningen foldes ud i hele hjemmet.
- Philips Hue har altid handlet om at gøre belysning til en ekstraordinær oplevelse. Med vores
første Hue Entertainment partner Razer samt lanceringen af appen Hue Sync løfter vi
oplevelsen til et helt nyt niveau, siger Chris Worp, Business Group Leader Home i Philips
Lighting. Han fortsætter:
- Vi starter med gaming, det største segment i underholdningsbranchen, og fortsætter med
film og lyd. For at indfri det fulde potentiale i kombinationen af lys og underholdning, giver vi
desuden softwareudviklere adgang til vores Hue Entertainment API, og vi glæder os meget til
at se, hvilke ideer udviklerne kommer op med for at udnytte Hues fulde potentiale, slutter
Chris Worp.
Ny opdatering på vej til Hue-appen
I foråret 2018 kommer endnu flere muligheder for den perfekte indretning med smart
lighting, når Hue-appen får et nyt og mere brugervenligt design til både iOS og Android.
Baseret på feedback fra Hue-fans, vil det nye design forbedre både nye og eksisterende
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funktioner som opsætning og integration af pærer, så det bliver endnu lettere at indrette
hjemmet smart.
Fuldend den intelligente belysning med nye Hue-produkter til udendørs brug
Til sommer kan du tager Hue-oplevelsen med ud i haven, når den nye udendørsserie til Hue
lanceres. Med Hue Outdoor bliver det muligt at indrette både terrasse, indkørsel, have og
andre af hjemmets udendørsområder med Hue, så den personlige belysning kan sige
”velkommen hjem” helt ude fra indkørslen. Den personlige belysning uden for hjemmet er
desuden med til at skabe tryghed både ude og hjemme.
Besøg meethue.com for alle Philips Hue opdateringer.
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Om Philips Lighting
Philips Lighting, den verdensførende inden for belysningsprodukter, -systemer og –services,
leverer innovationer, der genererer forretningsværdi og leverer berigende brugeroplevelser,
der hjælper til at forbedre liv. Vi dækker både det professionelle marked og
forbrugermarkedet, hvilket gør os til de førende i branchen inden for udnyttelsen af Internet
of Things til at forvandle hjem, bygninger og byrum. I 2016 havde vi en omsætning på 7,1 mia.
EUR og cirka 34.000 ansatte fordelt på 70 lande. Du kan holde dig opdateret med nyheder fra
Philips Lighting på det globale Newsroom, på Twitter , på LinkedIn og på det lokale newsroom.
Investorinformation findes på Investor Relations-siden.

