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Uwolnij swoją kreatywność i baw się światłem z nowymi lampami Philips Hue Play i Signe 

 
Philips Hue – najbardziej rozwinięty zintegrowany system oświetlenia  

na świecie jest teraz jeszcze lepszy 
 
Eindhoven, Holandia – Firma Signify (Euronext: LIGHT), światowy lider oświetlenia, wprowadziła do 
rodziny Philips Hue dwa nowe, eleganckie elementy, dzięki którym stworzysz niesamowitą 
atmosferę. 
  
„Nasze najnowsze lampy umożliwiają wyjątkową personalizację oświetlenia. Dzięki nowościom 
Philips Hue Play i Philips Hue Signe w każdej sytuacji stworzysz odpowiednią atmosferę i bez 
przeszkód zanurzysz się w świecie gier lub muzyki”, mówi Jasper Vervoot, Dyrektor ds. Marketingu 

i Zarządzania Produktem w Dziale Systemów i Opraw Oświetleniowych dla Domu w Signify. 
  
Nowy wymiar rozrywki 
Philips Hue Play to kompaktowa, wszechstronna oprawa oświetleniowa, dzięki której stworzysz 
niezwykłe kompozycje świetlne. Zapewnia efekt rozproszonego światła i może być ustawiona przy 
telewizorze poziomo, pionowo lub podświetlać go z tyłu. Umiejscowiona na podłodze, półce lub 
szafce zapewni doskonałe oświetlenie akcentowe, a jej elegancka konstrukcja umożliwi wtopienie się 
w każde otoczenie. Listwy są dostępne w kolorze czarnym i białym, idealnie dopasowują się do 
każdego wnętrza i gustu. 
  
Philips Hue Play jest gotowy do użycia już po podłączeniu do zasilania, a po połączeniu z mostkiem 
i aplikacją możliwa jest jego personalizacja. Możesz wybierać spośród 16 milionów różnych kolorów, 
aby stworzyć idealną atmosferę na każdą okazję. Możesz także zsynchronizować ją z domowym 
systemem rozrywki. Poczujesz się jak w kinie nie ruszając się z kanapy albo wprowadzisz zupełnie 
nowy poziom immersji w grach. A może chcesz odtworzyć kolory tropikalnych wakacji w swoim 
domu? Z Philips Hue Play wszystko jest możliwe. 
  
Dzięki aplikacji Hue Sync dla komputerów stacjonarnych i Mac z najnowszymi aktualizacjami 
oprogramowania, możesz stworzyć jeszcze głębsze doznania świetlne. Synchronizacja z systemem 
rozrywki wzbogaci każdą grę i zapewni wyjątkową atmosferę podczas oglądania telewizji i filmów. 
  
Specjalnie zaprojektowana wtyczka daje możliwość połączenia trzech elementów Philips Hue Play 
i podłączenie ich wszystkich tylko do jednego gniazda zasilania. 
  
Philips Hue Play miała premierę na imprezie Gamescom w Niemczech na stoisku Razer, 21 sierpnia 
2018 przed oficjalnym wprowadzeniem na rynek podczas IFA 2018. 
  

https://www.philips.pl/c-p/7820130P7/-
https://www.philips.pl/c-p/4080248P7/-
https://www.philips.pl/c-p/7820130P7/-
https://www.philips.pl/c-p/7820130P7/-


 

Pomaluj ściany światłem 
Nowe lampy Philips Hue Signe to kolejny elegancki dodatek do linii produktów Hue. Zostały 
zaprojektowane tak, aby dawać efekt pośredniego światła w bieli lub kolorze i umożliwić 
pomalowanie Twoich ścian światłem. Smukły wygląd lamp sprawia, że idealnie wyglądają ustawione 
obok telewizora. Możesz ich użyć, aby zaakcentować wybrany fragment pomieszczenia lub rozjaśnić 
przestrzeń – stworzyć idealną atmosferę na każdą okazję. Aby jeszcze zwiększyć głębię doznań, 
połącz oświetlenie z ulubionymi elementami systemu rozrywki przy pomocy aplikacji Hue Sync. 
  
Philips Hue Signe zadziała już po podłączeniu do prądu. Możesz też połączyć lampę z mostkiem 
i korzystać ze wszystkich opcji ekosystemu Hue przez aplikację Philips Hue. 
  
Informacje na temat produktu 
Philips Hue Play będzie dostępny w przedsprzedaży w Europie od połowy października, 
a w wybranych krajach już od 20 sierpnia. Philips Hue Play jest dostępny w wersji pojedynczej (305,00 
PLN) lub podwójnej (559,00 PLN). 
  
Philips Hue Signe będzie dostępny w Europie od września, w formie lampy biurkowej (735,00 PLN) 
i podłogowej (1169,00 PLN). 
  
Aby uzyskać więcej informacji na temat nowych produktów Philips Hue odwiedź www.meethue.com. 
 
Signify N.V. to nowa nazwa spółki Philips Lighting N.V., macierzystej firmy ogólnoświatowej grupy 
Philips Lighting. Nazwa Philips Lighting Poland sp. z o.o. zostanie zmieniona z początkiem roku 2019. 
 

--- KONIEC --- 
 
 W celu uzyskania dalszych informacji, proszę kontaktować się z: 
 
Rzecznik Prasowy Signify w Polsce 
Dorota Sławińska 
Tel: +48 605 342 517 
E-mail: dorota.slawinska@signify.com  
 
O Signify 
Signify (Euronext: LIGHT), jest światowym liderem oświetlenia dla profesjonalistów 
i konsumentów, także w dziedzinie oświetleniowego Internetu Rzeczy. Nasze produkty marki Philips, 
zintegrowane systemy oświetleniowe Interact, a także usługi bazujące na zebranych danych, 
dostarczają wartości biznesowej i odmieniają życie w domach, budynkach i miejscach publicznych. 
W 2017 r. odnotowaliśmy sprzedaż na poziomie 7,0 miliardów euro. Zatrudniamy około 30 000 
pracowników w 70 krajach. Uwalniamy niezwykły potencjał światła dla jaśniejszego życia i lepszego 
świata. Najświeższe informacje o Signify dostępne są w zakładce Newsroom, na Twitterze 
i LinkedInie. Informacje dla inwestorów znajdują się w zakładce Relacje inwestorskie.  
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O Philips Hue 

Philips Hue to wiodący zintegrowany system oświetlenia  LED dla domu. System obejmuje źródła 
światła LED  taśmy oświetleniowe, reflektory punktowe, lampy i sterowniki. Za pomocą sprawnie 
działającego programu dla deweloperów powstało ponad 750 aplikacji dedykowanych Philips Hue 
opracowanych przez firmy trzecie. System rewolucjonizuje sposób, w jaki korzystamy ze światła w 
domu i w ogrodzie, rozbudzając nasze zmysły, rozświetlając ważne chwile i dając poczucie spokoju, 
gdy jesteśmy poza domem. 

Od premiery Philips Hue w październiku 2012 r. Firma Signify zachęcała inne firmy do opracowywania 
urządzeń, aplikacji i systemów współpracujących z naszym systemem. Od aplikacji firm trzecich 
poprzez technologie ubieralne, aż po usługi internetowe i zintegrowane produkty dla domu - Philips 
Hue wykracza poza zwykłe oświetlenie, aby zapewnić więcej niż tylko światło - aby dostarczać 
nowych wrażeń, w których jedynym ograniczeniem jest wyobraźnia użytkownika.  

Firmy uczestniczące w programie partnerskim Friends of Hue mogą testować i certyfikować swoje 
produkty, aplikacje i platformy jako kompatybilne z Philips Hue, by za pomocą światła wysokiej 
jakości dostarczać nowych wrażeń. Program jest otwarty także dla producentów opraw 
oświetleniowych, którzy mogą konstruować i sprzedawać produkty kompatybilne z technologią 
Philips Hue, tym samym oferując konsumentom większy wybór przy zachowaniu tej samej jakości 
uzyskiwanych efektów. Więcej informacji można znaleźć na stronie www.meethue.com. 
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