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Signify lanceert nieuwe Philips Hue-producten voor je badkamer, woonkamer en tuin tijdens IFA 2018
Eindhoven, Nederland - Signify (Euronext: LIGHT), de wereldleider in verlichting, onthult tijdens de
Internationale Funkausstellung (IFA) in Berlijn - Philips Hall 22, 31 augustus tot 5 september 2018 - een
nieuw assortiment Philips Hue-producten voor je badkamer, woonkamer en tuin.
Van 's morgens je make-up aanbrengen tot' s avonds gezellig ontspannen... onze nieuwe Philips Huearmaturen en -lampen zijn ontworpen om je dagelijkse activiteiten te verlichten met een gerichte
lichtervaring voor elke kamer in je huis.
QUOTE: "We weten allemaal dat alleen een juiste verlichting de juiste sfeer in huis kan brengen.
Maar licht helpt je ook in je dagelijkse activiteiten. Met de nieuwe Philips Hue-producten krijgen onze
fans nog meer keuze en nog meer opties voor elke ruimte in huis, binnen of buiten. Want of je nu een
familieavond organiseert of de hond even uitlaat, dankzij Philips Hue kun je nu het juiste licht
selecteren voor de juiste stemming."
Jasper Vervoort, hoofd Marketing en Product Management, Home Systems en armaturen bij Signify.
Een veelzijdige lichtbalk om je woonkamer te transformeren
Philips Hue Play is een compacte, veelzijdige lichtbalk die je op verschillende
manieren kunt plaatsen om een sfeervolle belichting te creëren. Het geeft
een indirect lichteffect en kan bijvoorbeeld horizontaal of verticaal naast of
achter je tv gemonteerd worden. Wanneer je de lichtbalk op de vloer of op
een kast plaatst, zorgt hij voor de perfecte accentverlichting.
Philips Hue Play is klaar om te gebruiken door simpelweg de stekker in het stopcontact te steken. Door
de lamp te verbinden met de Philips Hue Bridge kan je via de app kiezen uit 16 miljoen verschillende
kleuren om de perfecte sfeer te creëren. Je kan de Philips Hue Play synchroniseren met je huisverlichting
voor een betere entertainmentervaring of je kan een bisocoopsfeertje scheppen... thuis in de zetel! Of
misschien wil je de kleuren van je laatste tropische vakantie thuis opnieuw creëren? Het is allemaal
mogelijk met Philips Hue Play.
Nieuwe armaturen voor sfeervol dineren
Signify heeft twee nieuwe Philips Hue white en colour ambiance hanglampen
toegevoegd om jouw eettafel op te lichten voor dé perfecte setting; of het nu gaat
om een hectisch familieontbijt of een leuk zaterdagdiner met vrienden. De Ensis
hanglamp van Philips Hue combineert functie en sfeer in één. Het licht dat naar

beneden schijnt, verlicht jouw dagelijkse activiteiten en het toplicht creëert sfeer. Elk lichtpunt kan
individueel worden ingesteld voor maximaal gemak en effect.
De Philips Hue white en colour ambiance Flourish-hanglamp heeft een
opvallend ontwerp met een glazen kap voor een maximale lichtbeleving. Het
Flourish-assortiment bevat ook een decoratieve tafel- en plafondlamp in white
en colour ambiance.

Verf je muren met licht
Onze leefruimtes worden gebruikt voor verschillende activiteiten en moeten er
goed uitzien. De nieuwe Philips Hue-lampen Signe, Liane en Sana bieden je een
prachtig lichteffect zowel in wit als in kleur. De Philips Hue Liane wandlamp heeft
een minimalistisch ontwerp, dat je kunt gebruiken om een donkere hoek van je
kamer op te fleuren of om een meubelelement uit te lichten. De Philips Hue Sanawandlamp heeft een uniek cirkelvormig ontwerp. De Philips Hue Signe-lamp ten
slotte heeft een elegant en slank ontwerp en is verkrijgbaar als vloer- en tafellamp, ideaal voor bij de tv!
Haal het beste uit je ruimte
Begin augustus heeft Signify de nieuwe Philips Hue Aurelle paneellampen
geïntroduceerd. De aantrekkelijke zwevende stijl maximaliseert het lichteffect
terwijl het slanke ontwerp het gevoel van ruimte verbetert. Alle Philips Hue
Aurelle lampen worden geleverd inclusief een dimschakelaar en kunnen zowel
aan het plafond als aan de muur worden bevestigd, beschikbaar in vier
verschillende vormen en afmetingen.
Mooie badkamerverlichting voor de ultieme wellness-ervaring
Krijg energie voor de komende dag of ontspan in bad voor het slapengaan. De
nieuwe Philips Hue Adore badkamerverlichting verandert je badkamer met één
klik op de knop. De zeven nieuwe white ambiance armaturen zijn allemaal vooraf
ingesteld met vier lichtrecepten: Energize, Concentrate, Relax en Read zodat je op
elk moment van de dag kunt genieten van het juiste licht.
Het volledige assortiment Philips Hue Adore bestaat uit een spiegellamp, enkele spot, dubbele spot,
drievoudige spot, driedubbele plafondspot, plafondlamp en een verlichte spiegel. Deze zijn speciaal
ontworpen voor gebruik in een vochtige omgeving en zijn (spat)waterbestendig.
Laat Philips Hue je thuis verwelkomen
De nieuwe Philips Hue white GU10-spot kan met behulp van de Coming Home-functie in de app gebruikt
worden om jou en je bezoekers bij thuiskomst te verwelkomen. De geolocatie-mogelijkheden in de lamp
synchroniseren met je mobiele telefoon om te identificeren wanneer je naar huis terugkeert zodat de

verlichting automatisch aangaat. Met de Philips Hue white GU10-spot voel je je 's nachts of tijdens de
donkere wintermaanden veilig bij thuiskomst.
Uitbreiding Philips Hue Outdoor assortiment
De nieuwe Philips Hue outdoor white en color ambiance Lightstrip is de
nieuwste toevoeging aan het onlangs gelanceerde Philips Hue outdoor
assortiment. Het is ontwikkeld voor gebruik buitenshuis en heeft een IP67classificatie – een veiligheidscertificatie voor buitengebruik. De flexibele
lichtstrip is ideaal om je tuin op verschillende manieren te verfraaien:
het accentueren van de bloembedden of het creëren van dat extra beetje
sfeer tijdens een BBQ.
Productinformatie

Philips Hue Play is vanaf oktober te koop in 2 verschillende pakketten (enkele en dubbele verpakking).
Adviesprijzen: vanaf €69,95 (enkele verpakking) en vanaf €129,95 (dubbele verpakking)
De volledige Philips Hue Adore-reeks bestaat uit een spiegellamp, enkele spot, dubbele spot, drievoudige
spot, driedubbele plafondspot, plafondlamp en een verlichte spiegel. Deze zijn speciaal ontworpen voor
gebruik in een vochtige omgeving en zijn (spat)waterbestendig. Adviesprijzen variëren van €79,99 tot
€249,99.
De Philips Hue white GU10 spotlight is beschikbaar in twee verschillende verpakkingen. Adviesprijzen
variëren van €19,95 tot €34,95.
De Philips Hue Lightstrip Outdoor is beschikbaar in twee meter (€89,95) en in vijf meter (€159,99).
Adviesprijzen Philips Hue Signe-reeks: van €169,99 tot €269,99
Adviesprijs Philips Hue Ensis hanglamp: €399,99
Adveisprijs Philips Hue Sana Wall lamp: €169,99
Adviesprijs Philips Hue Liane Wall lamp: €169,99
Adviesprijzen Philips Hue Flourish-reeks: van €129,99 tot €349,99

Ga naar www.meethue.com voor meer informatie over de nieuwe producten van Philips Hue, van
prijsbepaling tot marktbeschikbaarheid.
Signify werd de nieuwe bedrijfsnaam van Philips Lighting op 16 mei 2018. De juridische naam van Signify
zal worden aangepast in de loop van begin 2019.
Neem voor meer informatie contact op met:
Signify Communicatie België
Roel Dekoninck

Tel: +32 477 25 23 56
E-mail: roel.dekoninck@signify.com
Over Signify
Signify (Euronext: LIGHT) is de wereldleider in verlichting voor professionals en consumenten en
verlichting verbonden met het internet. Onze Philips-producten, Interact connected
verlichtingssystemen en data-enabled services, leveren bedrijfswaarde en transformeren het leven in
huizen, gebouwen en stedelijke ruimtes. Met een omzet van EUR 7 miljard in 2017, ongeveer 30.000
werknemers en een aanwezigheid in meer dan 70 landen, zijn we toonaangevend in het benutten van
de mogelijkheden van het ‘internet of things’. Meer nieuws over Signify staat op ons Nieuwscentrum,
Twitter en LinkedIn. Informatie voor investeerders staat op de Investor Relations pagina.

