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Wyjątkowa atmosfera na zewnątrz z Philips Hue Outdoor Lightstrip  

 
Elastyczna taśma świetlna LED dopełnia linię produktów Philips Hue Outdoor 

 
 
Eindhoven, Holandia – Firma Signify (Euronext: LIGHT), światowy lider oświetlenia, ogłosiła 
wprowadzenie na rynek taśmy świetlnej Philips Hue Outdoor Lightstrip. Nowa, elastyczna taśma 
świetlna LED dopełnia istniejącą już gamę produktów oświetlenia zewnętrznego Philips Hue, 
doskonale akcentując przestrzeń wokół domu. 
  
Philips Hue Outdoor Lightstrip to najnowszy, wprowadzony tego lata dodatek do gamy produktów 
oświetlenia zewnętrznego. Taśma jest zaprojektowana do używania na zewnątrz i ma stopień 
szczelności IP67, co oznacza, że bezpiecznie można jej używać na zewnątrz. Idealnie sprawdzi się przy 
upiększaniu ogrodu – niezależnie od tego, czy chcesz zaakcentować rabatki czy stworzyć wyjątkową 
atmosferę na grillu. 
  
„Od momentu wprowadzenia Philips Hue Lightstrip Plus otrzymaliśmy wiele opinii od klientów, 
którzy również chcieli mieć wersję do wykorzystania na zewnątrz” - mówi Jasper Vervoort, Dyrektor 

ds. Marketingu i Zarządzania Produktem w Dziale Systemów i Opraw Oświetleniowych dla Domu 
w Signify. „Dzięki nieustającemu rozwojowi w Philips Hue stworzyliśmy nowe oświetlenie Philips Hue 
Outdoor Lightstrip, które może być wykorzystywane zarówno jako bezpośrednie jak i pośrednie 
źródło światła i umieszczane w miejsach niedostępnych dla tradycyjnych lamp ogrodowych. To 
doskonały dodatek do linii Philips Hue Outdoor”. 
 
Podobnie jak inne produkty z tej linii, Philips Hue Outdoor Lightstrip można połączyć z mostkiem 
i aplikacją. Klienci mogą dopasować oświetlenie do swoich potrzeb i przy pomocy spektrum białego 
światła, z którego znane są lampy Philips Hue oraz 16 milionów innych kolorów, stworzyć idealną 
atmosferę wokół swojego domu, na tarasie lub na balkonie.  
 
Produkty Philips Hue Outdoor 
Wprowadzony na rynek latem tego roku asortyment Philips Hue Outdoor obejmuje oprawy 
naścienne, oświetlenie punktowe i latarnie, oferując klientom swobodę rozszerzania funkcji Philips 
Hue na dowolne obszary poza domem.  
  
Oświetlenie zewnętrzne Philips Hue oferuje zarówno białe, jak i kolorowe światło. Oprócz tworzenia 
niezwykłej atmosfery wokół domu, zakres światła pozwala na zwiększenie bezpieczeństwa, dzięki 
czemu możesz spać spokojnie. Wszystko to po naciśnięciu jednego przycisku. 
  

https://www.philips.pl/c-p/8718696804773/hue-white-and-color-ambiance-tasma-swietlna-2-m-tereny-zewnetrzne


 

Taśma świetlna Philips Hue Lightstrip Outdoor będzie dostępna w Europie od 1 października 2018 r. 
w dwóch wymiarach, 2m i 5m. Zakres cen to 389,00 PLN – 689,00 PLN.  
  
Aby uzyskać więcej informacji o Philips Hue Lightstrip Outdoor odwiedź stronę www.meethue.com. 
  
Bądź na bieżąco z MeetHue.com i naszymi kanałami w mediach społecznościowych (Facebook, 
Twitter i Instagram). 
 
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. 
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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.  
 
 
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.  

https://www2.meethue.com/pl-pl
https://www.facebook.com/PhilipsLightingPoland/?ref=br_rs
https://www.instagram.com/philipsmocswiatla/
mailto:dorota.slawinska@signify.com
http://www.lighting.philips.com/
https://www.interact-lighting.com/en
http://www.newsroom.lighting.philips.com/
https://twitter.com/Lighting_Press
https://www.linkedin.com/showcase/18082655/
http://www.lighting.philips.com/main/investor


 

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. 

 

https://urldefense.proofpoint.com/v2/url?u=http-3A__www.meethue.com&d=DwMGaQ&c=9wxE0DgWbPxd1HCzjwN8Eaww1--ViDajIU4RXCxgSXE&r=YUj4OLfZ7GoeCnH2t1YhsmDxLrW1_1QzrlcBz_3xkSjIVUybqjthL3RxrP_wn3ec&m=mjn7LJHVgpgMZE-pJar7FUuHG9BsOZifNHC30VJg3zo&s=Xavt0X-F5ong4KvkZkFhyVbPS98Jg61l_FC3NsW4ro4&e=

