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Mange nyheder fra Philips Hue til dette års IFA-messe: Indret hele dit hjem med Philips
Hue – fra stue til badeværelse og have.
Eindhoven, Holland – Ved dette års IFA-messe viser Signify (Euronext: LIGHT), en lang række
spændende nyheder i Philips Hue-serien (Philips Hall 22, August 31st – 5th September, 2018). Med
Philips Hue kan du let tilpasse lyset og ændre atmosfæren i hjemmet.
Philips Hue kan understøtte dine daglige aktiviteter i et hvert rum takket være det nye bredere
produktsortiment med blandt andet lamper, spejle med lys og spots. Uanset om du skal lægge makeup om morgenen eller slappe af om aftenen kan Philips Hue levere den rigtige lyssætning.
"Vi ved, at den rigtige belysning forvandler oplevelsen af dit hjem. Lyset er ikke kun med til at sætte
den rigtige stemning, men støtter dine daglige aktiviteter. Philips Hue's nye produkter giver vores
brugere et endnu større udvalg med flere muligheder for hvert værelse i huset eller lejligheden og
udenfor”, siger Jasper Vervoort, Head of Marketing and Product Management, Home Systems and
Luminaires hos Signify.
En lampe der omdanner din stue
Philips Hue Play er en helt ny alsidig lampe, som kan give det
perfekte lys bag dit tv. Du kan placere den på flere forskellige måder
og få en lækker lyseffekt på væggene. Det kompakte og diskrete
design betyder, at du kan montere den på bagsiden af dit tv eller
placere den vandret eller lodret ved siden af tv’et eller på en reol
eller skænk for at skabe den rette stemning. Den findes i både sort og
hvid.
Philips Hue Play er klar til brug ved blot at tilslutte strøm. Hvis den forbindes til en Philips Hue bro og
Philips Hue appen, kan du vælge mellem 16 millioner forskellige farver og skabe den perfekte
stemning til en hver anledning. Du kan få biografstemning, når du slænger dig i sofaen eller blive helt
opslugt af din spiloplevelse.
Du kan skabe en endnu mere fordybende oplevelse ved at bruge Hue Sync, der er tilgængelig til pc og
Mac med de nyeste softwareopdateringer. Synkronisér lyset med din underholdning for at få en fed
effekt til dit spil eller din film.
Philips Hue Play kan udvides med til op til tre lamper og stadig kun bruge en stikkontakt.
Philips Hue Play bliver vist til Gamescom i Tyskland ved Razer-standen den 21. august 2018, før den
officielt lanceres på IFA 2018.

To nye lamper til spisebordet
Signify har tilføjet to nye Philips Hue pendler, som kan skabe den helt rigtige
stemning ved spisebordet, både til hverdag og fest. Pendlen Philips Hue white
and color ambiance Ensis kombinerer form og funktion, med et nedadrettet lys,
der kan oplyse dine aktiviteter og et toplys til at skabe lidt kulør. Hvert lys kan
styres individuelt.
Philips Hue white and color ambiance Flourish pendlen er i et smukt design i
matteret glas. I Flourish-serien findes også en bord- og loftslampe.
Lækkert design til ethvert rum
Vores stuer har flere funktioner, men skal
samtidig se godt ud. De nye lamper Philips
Hue Signe, Philips Hue Liane og Philips Hue
Sana er designet til smuk belysning i både hvid
og farve, så den rigtige stemning kan fremtrylles. Lampen Philips Hue
Signe findes som bord- og gulvlampe og har et elegant slankt design,
som er perfekt ved siden af dit tv. Philips Hue Sana er en væglampe i
et unikt rundt design og Philips Hue Liane væglampen har et minimalistisk lineært design, der er god
til at oplyse et mørkt hjørne eller fremhæve et smukt møbel.
Hvis Philips Hue Signe forbindes til Philips Huen broen og appen får du alle fordele ved Hue-systemet
og ligesom Philips Hue Play kan Philips Hue Signe også synkroniseres med din underholdning via Hue
Sync appen.
Få mest muligt ud af dit rum
Signify har også introduceret de nye Philips Hue Aurelle-panellamper i
tidligere i august. Det flade design giver en følelse af rummelighed og
lamperne kan lyse i forskellige nuancer af hvid (White Ambiance).
Aurelle findes i flere forskellige former – kvadratisk, rektangulær og
rund og de leveres alle med en dimmerswitch og kan monteres i loftet
eller på væggen.

Smuk badeværelsesbelysning
Den nye Philips Hue Adore belysningsserie til badeværelset giver dig
mulighed for at ændre lyset med et enkelt klik. De syv nye White
Ambiance lamper er alle programmeret med fire lysindstillinger Energize, Concentrate, Read og Relax, så du kan nyde det rigtige lys
når som helst.
Start morgenen med Energize for at give et køligt, hvidt lys, før du skifter til Concentrate, når du skal
lægge makeup eller barbere dig. Senere kan du skabe en spa-oplevelse med Read-indstillingen, hvis
du slutter dagen af med at læse en god bog i badet eller bare ligge og slappe af i dæmpet lys med
Relax-indstillingen. Med en Hue Motion sensor på badeværelset kan lyset også indstilles til kun at
tænde helt dæmpet, ved natlige besøg.

Lad Philips Hue byde dig velkommen hjem
Den nye Philips Hue White GU10 spot kan bruges til at byde dig og dine
gæster velkommen ved hjælp af Coming Home-funktionen i Philips Hueappen. Med Geo-fencing kan lyset tændes, når du nærmer dig dit hjem.
Med Philips Hue White GU10 kan du føle dig tryg, når du nærmer dig dit
hjem om natten eller i de mørke vintermåneder.

Nyhed i Philips Hue Outdoor-sortimentet
Philips Hue Outdoor White og Color Ambiance Lightstrip er den
seneste tilføjelse til den nyligt lancerede Philips Hue
udendørsserie. Den er udviklet til udendørs brug og er IP67
klassificeret. Den fleksible lightstrip er ideel til at forskønne dit
blomsterbed, din terasse eller altan og den kan skabe en ekstra
hyggelig stemning en sommeraften med grill i haven.
Produktinformation
Philips Hue Play er tilgængelig fra medio oktober som enten 1- eller 2 stk og koster 549kr for 1 stk og
999kr for 2 stk.
Den komplette Philips Hue Adore-serie består af syv forskellige lamper til badeværelset, specielt
designet til brug i fugtige omgivelser med en IP44 klassificering. Priser fra 599-1899 kr.
Philips Hue white GU10 spot findes i to forskellige pakninger (1 stk og 2 stk). Prisen er henholdsvis
149kr og 269kr.
Philips Hue Lightstrip Outdoor kommer i to forskellige længder - to meter til 699kr og 5 meter til
1199kr.
Philips Hue Signe-serien koster 1299kr-2049kr.
Philips Hue Ensis pendlen koster 2999kr.
Philips Hue Sana væglampen koster 1299kr.
Philips Hue Liane væglampen koster 1299kr
Philips Hue Flourish-serien koster fra 999kr-1899kr.
Alle priser er vejledende udsalgspriser – se endvidere vedhæftede prisliste.
Besøg www.meethue.com for mere information om Philips Hue's nye produkter, priser og
tilgængelighed
Signify er Philips Lightings nye firmanavn siden den 16. maj 2018. Det juridiske navneskift i Danmark
sker primo 2019.

Slut
Hør mere om nyhederne fra Philips Hue livestreamet fra Philips’ pressekonference under IFA-messen
(30. august 30 2018, kl 12.15 CET): https://webcast.promeas.com/webcasts/180830philips/

For mere information, kontakt venligst:
Signify, Philips Hue Global Communications
Paula den Dunnen
Tel: +31 6 15 47 06 48
Email: paula.den.dunnen@signify.com
Signify, Nordic PR manager
Anne-Cathrine Tjørnehøj
Tel: +45 40 33 08 06
Email: anne-cathrine.tjornehoj@signify.com
Om Signify
Signify (Euronext: LIGHT), er verdensførende inden for belysning til både det professionelle marked
og forbrugermarkedet og belysning til Internet of Things. Vores Philips-produkter, Interact
belysningssystemer og data-aktiverede services skaber forretningsværdi og forvandler private hjem,
bygninger og offentlige områder. I 2017 havde vi en omsætning på 7,0 mia. EUR og cirka 30.000
ansatte fordelt på 70 lande. Vi udnytter det fulde potentiale i lys for at give lysere liv og bidrage til en
bedre verden . Nyheder fra Signify kan findes på Newsroom, Twitter og LinkedIn. Investorinformation
findes på Investor Relations-siden.
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Hue Category

Type

DK (DKK)

Aurelle ceiling lamp white 28W 230V

White Ambiance

Ceiling (30x30 cm)

1049

Aurelle SQ ceiling lamp white 55W 230V

White Ambiance

Ceiling (60x60 cm)

1499

Aurelle ceiling lamp white 55W 230V

White Ambiance

Ceiling (30x120 cm)

1499

Aurelle ceiling lamp white 28W 230V

White Ambiance

Ceiling (round)

1149

Adore Hue ceiling lamp chrome 1xNW 24V

White Ambiance

Ceiling

1499

Adore Hue wall lamp chrome 1xNW 24V

White Ambiance

Wall

1299

Adore Hue wall lamp white 1xNW 24V

White Ambiance

Wall

1899

Adore Hue single spot white 1x5.5W 230V

White Ambiance

Spot

599

Adore Hue bar/tube white 2x5.5W 230V

White Ambiance

Spot

999

Adore Hue bar/tube white 3x5.5W 230V

White Ambiance

Spot

1349

Adore Hue plate/spiral white 3x5.5W 230V

White Ambiance

Spot

1349

HUE PLAY SINGLEPACK black or white

Color

1 luminaire

549

HUE PLAY DOUBLEPACK black or white

Color

2 luminaires

999

HUE PLAY EXTENSION KIT 1PC black or white

Color

1 extension luminaire

449

Signe Hue table lamp aluminium 1x14W 24V

Color

Table

1299

Signe Hue floor lamp aluminium 1x32W 24V

Color

Floor

2049

Hue Outdoor Strip 5m EU

Color

Outdoor Extension

1199

Hue Outdoor Strip 2m EU

Color

Outdoor Extension

699

Philips HueW 5.5W GU10 EU

White

1x bulb

149

Philips HueW 5.5W GU10 2P EU

White

2x bulbs

269

Flourish pendant white 1x31W 24V

Color

Pendant

1499

Flourish table lamp white 1x9.5W 230V

Color

Table

999

Flourish ceiling lamp white 1x32W 24V

Color

ceiling

1899

Liane Hue wall lamp 1x12W 24V black or white

Color

wall

1299

Sana Hue wall lamp 1x20W 24V back or white

Color

wall

1299

Ensis Hue pendant white 2x39W 24V

Color

Pendant

2999

