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Ehosta kotiasi älykkään Philips Hue -valaistusjärjestelmän uusilla lisäyksillä – aina
kylpyhuoneesta olohuoneeseen ja pihaan asti.
Eindhoven, the Netherlands – Signify (Euronext: LIGHT), maailman johtava toimija valaistuksessa,
julkaisee joukon uusia ja mielenkiintoisia Philips Hue -tuotteita tämän vuoden IFAelektroniikkamessuilla (Philips Hall 22, 31.8.–5.9.2018). Kotisi piristäminen ei ole koskaan ollut
helpompaa maailman älykkäimmällä Philips Hue -valaistusjärjestelmällä.
Kiitos uuden ja kattavamman tuoteperheen, Philips Hue pystyy tukemaan päivittäisiä rutiinejasi
upealla valaistuskokemuksella huoneesta riippumatta, oli kyseessä sitten aamumeikin laittaminen tai
illan rentoutumishetki.
“Tiedämme, että oikeanlainen valaistus muuntaa kokemuksesi kotona; ei pelkästään juuri oikean
tunnelman luomisella, mutta myös tukemalla päivittäistä toimintaasi. Uudet Philips Hue -tuotteet
antavat faneillemme vieläkin paremmat mahdollisuudet ja laajemmat vaihtoehdot asunnon jokaiseen
huoneeseen. Olit sitten viettämässä perheen peli-iltaa tai viemässä roskia ulos, uudet tuotteemme
antavat valita sinulle itsellesi mielekkäimmän valaistuksen” kertoo Signifyn Jasper Vervoort,
markkinoinnin ja tuotehallinnon päällikkö, kodin järjestelmät ja valaisimet.

Monikäyttöinen valaisin olohuoneeseesi
Philips Hue Play on pienikokoinen ja todella monikäyttöinen putkimainen valaisin, jonka voit sijoittaa
monella eri tavalla mukaansatempaavan valaistuskokemuksen luomiseksi. Se tarjoaa epäsuoran
valoefektin ja voi olla asetettuna vaaka- tai pystysuuntaan televisiosi viereen taikka kiinnitettynä sen
taakse. Asetettuna lattialle tai kirjahyllyyn Play tarjoaa upean taustavalon, ja virtaviivaisen designinsa
ansiosta se sulautuu kaikkiin ympäristöihin. Saatavana mustana ja valkoisena jokaiseen makuun.
Philips Hue Play on käyttövalmis heti yhdistettäessä seinään. Liittämällä valaisin Philips Hue -siltaan ja
Philips Hue -sovellukseen, sitä voidaan yksilöidä valitsemalla 16
miljoonasta eri väristä täydellisen tunnelman luomiseksi kaikkiin
tilanteisiin. Voit myös synkronoida sen viihdekokemuksesi
kanssa: koe olevasi elokuvissa vain maatessasi kotisi sohvalla, tai
vie pelaamisesi uudelle tasolle tuomalla toiminta ympärillesi.
Ehkäpä haluat uudelleenluoda kotiisi viimeisimmän
etelänmatkasi tunnelman – kaikki on mahdollista Philips Hue
Playlla.
Voit luoda jopa vielä syvemmän kokemuksen Hue Syncillä, joka on saatavilla tietokoneellesi
uusimmilla ohjelmistopäivityksillä. Synkronoi se pelaamisesi ja television katselusi kanssa lisätäksesi
viihteeseen uuden ulottuvuuden.

Älykäs pistokehallintajärjestelmä mahdollistaa Philips Hue Playn jatkamisen kolmeen eri
kappaleeseen käyttäen vain yhtä pistoketta.
Philips Hue Play julkaistaan Razorin osastolla Gamescom-pelitapahtumassa Saksassa 21.8.2018,
ennen kuin se virallisesti esitellään IFA-messuilla elokuun lopulla.

Uudet valaisimet nautinnolliseen illalliseen
Signify on lisännyt kaksi uutta Philips Hue white and color -riippuvalaisinta
valaisemaan ruokapöytäsi erinomaisesti; oli kyseessä sitten hektinen arkiateria
perheen kesken tai lauantain hauska illallinen ystävien kanssa. Philips Hue
white and color ambiance Ensis -riippuvalaisin yhdistää käytännöllisyyden ja
tunnelman piristävällä alasvalolla sekä tunnelmallisella ylösvalolla. Jokaista
valopistettä voidaan hallita yksilöllisesti kätevyyden ja tehokkuuden
optimoimiseksi. Philips Hue white and color ambiance Flourish -riippuvalaisin
sähköisellä muotoilulla ja hajavalokuvulla takaa täyden valaistuskokemuksen.
Ripusta se ruokapöytäsi yläpuolelle ja anna tämän pallon luoda tunnelmaa.
Koristeellinen pöytävalaisin ja kattovalaisin ovat myös saatavilla Philips Hue
white and color ambiance Flourish -tuoteperheessä.
Maalaa seinäsi valolla
Olohuoneitamme käytetään moneen eri tarkoitukseen, ja niiden
tulisikin näyttää hyvältä. Uudet Philips Hue Signe, Philips Hue Liane
ja Philips Hue Sana -valaisimet on suunniteltu tarjoamaan sekä
valkoisen että värikkään, kauniin valoefektin täydellisen tunnelman
luomiseksi. Philips Hue Sana -seinävalaisimella on yksilöllinen
rengasmuoto ja Philips Hue Liane -seinävalaisimella minimalistinen
sekä lineaarinen muotoilu, ja se voidaan asettaa valaisemaan pimeää
nurkkaa tai korostamaan jotain esinettä tai huonekalua. Philips Hue Signe -valaisin on saatavilla
lattia- tai pöytävalaisimena ja sen elegantti ja sulava muotoilu on täydellinen television vierelle.
Philips Hue Signe ja Sana voidaan kytkeä suoraan pistokkeeseen, ja kytkemällä ne Philips Hue -siltaan
saavutat kaikki Hue-ekosysteemin hyödyt. Kuten Philips Hue Play, Philips Hue Signe voidaan myös
synkronoida viihdejärjestelmääsi.
Hyödynnä tilojasi parhaalla tavalla
Signify on myös esitellyt Philips Hue Aurelle -paneelivalaisimet aiemmin
elokuussa Euroopassa. Samalla kun miellyttävä kellumistyyli maksimoi
valoefektin, ohut muotoilu ehostaa tilavuudentunnetta.
Korkealaatuinen viimeistely sulauttaa valaisimen kotisi sisustukseen ja
mahdollistaa halutun tunnelman luomisen. Lisäksi kaikki Philips Hue
Aurelle -paneelivalaisimet tulevat himmenninkytkimellä varustettuna ja
neljän eri koon ja muodon ansiosta valaisimet voidaan kiinnittää joko
kattoon tai seinään.

Kaunis kylpyhuonevalaistus kylpylätunnelman luomiseksi
Saa piristystä tulevaan päivääsi tai rentoudu kylvyllä ennen
nukkumaanmenoa. Uusi Philips Hue Adore-tuoteperhe
kylpyhuoneeseen antaa sinun muuntaa kylpyhuoneesi valaistusta
vain napin painalluksella. Nämä kaikki seitsemän uutta white
ambiance -valaisinta ovat kaikki esiasetettu neljällä eri tavalla, jotta
voit nauttia oikeasta valosta jokaisella hetkellä – energisointi, keskittyminen, lukeminen ja
rentoutuminen.
Aloita aamusi käyttämällä energisoivaa asetusta saadaksesi viileän valkoisen valon ennen kuin
vaihdat keskittymisasetukseen meikkaamista tai parranajoa varten. Käyttämällä lukuasetusta voit
luoda sekä kylpyläkokemuksen palatessasi töistä kotiin että lopettaa päivän hyvän kirjan lukemisella
kylvyssä. Voit myös vain maata ja rentoutua käyttämällä rentoutumisasetusta.
Philips Hue toivottaa sinut tervetulleeksi kotiin
Uutta Philips Hue white GU10 spotlightia voidaan käyttää tervehtimään
sinua ja vieraitasi tullessanne kotiin käyttämällä Coming Home -toimintoa
Philips Hue -sovelluksessa. Sijaintitunnistus synkronoituu älypuhelimesi
kanssa ja tunnistaa, kun olet palaamassa kotiisi sytyttäen valot ja
valaisemalla sisäänkäynnin. Philips Hue white GU10 spotlightilla tunnet
olosi turvalliseksi lähestyessäsi kotiasi, jopa yöllä ja pimeiden
talvikuukausien aikaan.
Philips Hue Outdoor -valikoima laajenee
Uusi Philips Hue outdoor white and color ambiance Lightstrip on
viimeisin lisäys tuoreeseen Philips Huen ulkovalaistusvalikoimaan.
Lightstrip on kehitetty ulkokäyttöön ja sillä on IP67-luokitus, joka
tarkoittaa, että se on turvallinen ulkotiloihin. Joustava valonauha
on ideaali kaunistamaan pihaasi usealla eri tavalla: korostamaan
kukkaistutuksiasi tai lisäämään ylimääräistä tunnelmavalaistusta
BBQ-juhliisi.
Tuotetiedot
Philips Hue Play on saatavilla Euroopassa lokakuun puolessa välissä kahdessa eri pakkauksessa
(yksilö- ja tuplapakkaus). Ennakkotilaukset alkavat 20.8. valituissa Euroopan maissa ja hinnoittelu
vaihtelevat välillä 69,95–129,95 €.
Koko Philips Hue Adore -valikoima koostuu peilivalaisimesta, kohdevalaisimesta (yhdellä, kahdella tai
kolmella päällä), kattokohdevalosta, kattovalaisimesta ja peilivalosta. Valikoima on suunniteltu
erityisesti kosteaan ympäristöön ja se on roisketiivis IP44-EU-luokituksella EU. Tuoteperheen
hinnoittelu vaihtelee välillä 79,99–249,99 €.
Philips Hue white GU10 spotlight on saatavilla Euroopassa kahdessa pakkauskoossa. Hinnoittelu
vaihtelee välillä 19,95–34,95 €.
Philips Hue Lightstrip Outdoor on saatavilla Euroopassa kahden ja viiden metrin koossa. Hinnoittelu
vaihtelee välillä 89,95–159,99 €.

Philips Hue Signe -valikoima on saatavilla Euroopassa hintaan 169,99–269,99 €
Philips Hue Ensis -riippuvalaisin on saatavilla Euroopassa alkaen hintaan 399,99 €
Philips Hue Sana -seinävalaisin on saatavilla Euroopassa alkaen hintaan 169,99 €
Philips Hue Liane -seinävalaisin on saatavilla Euroopassa alkaen hintaan 169,99 €
Philips Hue Flourish -valikoima on saatavilla Euroopassa hintaan 129,99–349,99 €
Lisätietoa Philips Huen uusien tuotteiden hinnoista ja maakohtaisesta saatavuudesta osoitteessa
www.meethue.com
Signify on Philips Lightingin uusi yritysnimi 16.5.2018 alkaen. Signify tulee olemaan yrityksen
lakisääteinen nimi Suomessa vuoden 2019 alusta alkaen.
Ends
Seuraa kaikkia Philips Hue -uutisia IFA-livessä Philipsin lehdistötilaisuuden suorassa lähetyksessä
(30.8.2018, 13:15 EET): https://webcast.promeas.com/webcasts/180830philips/
Lisätietoja:
Signify, Philips Hue Global Communications
Paula den Dunnen
Puh: +31 6 15 47 06 48
Sähköposti: paula.den.dunnen@signify.com

Signify Nordics, PR Manager
Anne-Cathrine Tjørnehøj
Puh: +45 40330806
Sähköposti: anne-cathrine.tjornehoj@signify.com

Tietoja Signifysta
Signify (Euronext: LIGHT) on maailman johtava toimija valaistuksessa ammattilaisille ja kuluttajille sekä
esineiden internetin valaistuksessa. Philips-tuotteemme, älykäs valaistusjärjestelmämme Interact sekä
datan mahdollistamat palvelut tuottavat arvoa liiketoiminnalle ja vaikuttavat elämiin kodeissa,
rakennuksissa ja julkisissa tiloissa. Vuonna 2017 myyntimme oli 7,0 miljardia euroa ja työllistimme noin
30 000 henkilöä yli 70 maassa. Nämä kaikki yhdessä avaavat valon poikkeukselliset mahdollisuudet
kirkkaammalle elämälle ja paremmalle maailmalle. Uutisia Signifylta löydät kansainväliseltä
Newsroom-sivulta, Twitteristä ja LinkedInistä. Tietoa sijoittajille löytyy Sijoittajat-sivulta.

Recommended retail prices
Picture

Hue Category

Type

FI (€)

Aurelle ceiling lamp white 28W 230V

White Ambiance

Ceiling (30x30 cm)

135,99

Aurelle SQ ceiling lamp white 55W 230V

White Ambiance

Ceiling (60x60 cm)

199,99

Aurelle ceiling lamp white 55W 230V

White Ambiance

Ceiling (30x120 cm)

199,99

Aurelle ceiling lamp white 28W 230V

White Ambiance

Ceiling (round)

149,99

Adore Hue ceiling lamp chrome 1xNW 24V

White Ambiance

Ceiling

199,99

Adore Hue wall lamp chrome 1xNW 24V

White Ambiance

Wall

169,99

Adore Hue wall lamp white 1xNW 24V

White Ambiance

Wall

249,99

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

White Ambiance

Spot

79,99

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

White Ambiance

Spot

129,99

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

White Ambiance

Spot

179,99

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

White Ambiance

Spot

179,99

HUE PLAY SINGLEPACK black or white

Color

1 luminaire

69,95

HUE PLAY DOUBLEPACK black or white

Color

2 luminaires

129,95

HUE PLAY EXTENSION KIT 1PC black or white

Color

1 extension luminaire

59,95

Signe Hue table lamp aluminium 1x14W 24V

Color

Table

169,99

Signe Hue floor lamp aluminium 1x32W 24V

Color

Floor

269,99

Hue Outdoor Strip 5m EU

Color

Outdoor Extension

159,99

Hue Outdoor Strip 2m EU

Color

Outdoor Extension

89,99

Philips HueW 5.5W GU10 EU

White

1x bulb

19,95

Philips HueW 5.5W GU10 2P EU

White

2x bulbs

34,95

Flourish pendant white 1x31W 24V

Color

Pendant

199,99

Flourish table lamp white 1x9.5W 230V

Color

Table

129,99

Flourish ceiling lamp white 1x32W 24V

Color

ceiling

249,99

Liane Hue wall lamp 1x12W 24V black or white

Color

wall

169,99

Sana Hue wall lamp 1x20W 24V back or white

Color

wall

169,99

Ensis Hue pendant white 2x39W 24V

Color

Pendant

399,99

