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Inred ditt hem med Philips Hue nya intelligenta belysningssystem –  
från badrum till vardagsrum och kök  

 
Eindhoven, Nederländerna – Under årets Internationale Funkausstellung (IFA) har Signify, den 
globala ledaren inom belysning, släppt en rad nya och spännande Philips Hue-produkter.  
(Philips Hall 22, 31 augusti – 5 september 2018).  
Att förvandla ditt hem till något särskilt har aldrig varit enklare – med Philips Hue får du världens 
största, anslutna och intuitiva intelligenta belysningssystem anpassad just för hemmet.  
 
Philips Hue finns där för dig under hela dagen. Från tidig morgon framför badrumsspegeln, till sena 
kvällar. Samtidigt ger det en unik ljusupplevelse i varje rum tack vare det breda produktsortimentet 
av både armaturer och spotlights.  
 
-“Vi vet att rätt belysning ger en ny upplevelse i hemmet som inte bara bidrar till en bättre stämning, 
men som också stödjer de dagliga aktiviteterna. De nya produkterna i Philips Hue-serien gör att det 
blir möjligt för konsumenter att förändra ännu fler rum i hemmet på flera olika sätt.  
Oavsett om ni har planerat en spelkväll med familjen eller om ni tömmer soporna är det tänkt att det 
ska finnas en produkt som passar er tankegång och aktivitet,” säger Jasper Vervoort, Head of 
Marketing and Product Management, Home Systems and Luminaires på Signify. 
 
En mångsidig ljusarmatur som förvandlar ditt vardagsrum 

Philips Hue Play är en helt ny och mångsidig ljusarmatur som ger den 
perfekta bakgrundsbelysningen för din TV- eller 
underhållningssystem. Den bidrar även till bekvämlighet då du enkelt 
kan placera den på olika sätt i hemmet.  
Skapa en spännande upplevelse så att dina väggar badar i ljus.  Den 
kompakta och diskreta designen gör så att du kan montera den 
antingen bakom TV:n eller placera den horisontellt eller vertikalt för 

att smälta in i inredningen. Den är knappt synlig men effekterna är storslagna ! 
 
Philips Hue Play kan enkelt kopplas in utan skruvar eller avancerad montering.  När den är ansluten 
till Philips Hue-appen kan du sedan anpassa den efter dina personliga preferenser.  
Skapa sedan den perfekta stämningen genom att välja mellan 16 miljoner olika färger.  
Synkronisera den till din underhållning och njut av bioeffekterna när du myser i soffan eller få en mer 
levande och fängslande upplevelse när du spelar. 
Du kan även efterlikna en tropisk semestermiljö med mera.  
Allt är möjligt med Philips Hue Play.   
 
 
 

https://www.signify.com/global/about/news/press-releases/2018/20180820-create-and-play-with-light-with-new-philips-hue-play-and-signe


 

 
Nya armaturer för trevliga middagar  
Signify har lanserat två nya Philips Hue pendlar med vitt och färgat ljus som lyser 
upp och skapar den perfekta stämningen vid middagsbordet. Oavsett om det är 
en snabb måltid med familjen eller en lång och rolig söndagsmiddag med 
vänner.  
Pendeln Ensis med Philips Hue white and color ambiance kombinerar funktion 
och atmosfär med downlights som belyser ytorna under dagen och toplight som 
skapar rätt stämning. Varje ljuspunkt kan styras enskilt för att det ska bli så 
smidigt och effektfullt som möjligt.  
Pendeln Flourish med Philips Hue white and color ambiance har en 
imponerande design med frostat glas som ger en fulländad ljusupplevelse i 360 
grader. Häng den ovanför middagsbordet och låt dess positiva effekt sprida sig  
i rummet. 
Flourish sortimentet finns även som dekorativ bordslampa och en taklampa. 
 
Belysningsdesign för alla rum 

Ytorna i våra hem ska användas vid många olika tillfällen och 
samtidigt se välkommande och trevliga ut. De nya Philips Hue Signe, 
Philips Hue Liane och Philips Hue Sana armaturerna har tagits fram 
för att skapa en vacker belysningseffekt med både vitt och färgat 
sken för att skapa den perfekta atmosfären i hemmet.  
Philips Hue Signe finns som golv- och bordslampa och har en elegant 
och tunn design som gör den lättplacerad bredvid din TV.  

Vägglampan Sana har en unik rund design och vägglampan Liane har en minimalistisk linjär design 
kan placeras strategiskt för att belysa ett mörkt hörn eller bara lysa upp en vacker möbel. 
 
Philips Hue Signe används enkelt genom att ansluta den till Philips Hue bryggan och Philips Hue app. 
Därmed får du tillgång till det teknologiska ekosystemets alla fördelar.  
Precis som Philips Hue Play kan Signe även anslutas till ditt underhållningssystem. 
 
Gör det mesta och det bästa av ditt utrymme 
Signify har i augusti även introducerat den nya Philips Hue Aurelle 
panelbelysningen i Europa. Den lockande flytande stilen maximerar 
ljuseffekten medan den tunna och slimmade designen gör att rummet 
känns mer rymligt. Den passande ytbehandlingen smälter in och blir ett 
med inredningen samtidigt som den skapar den atmosfär du letar efter. 
Det medföljer även en dimmerströmbrytare som enkelt kan monteras 
på valfri plats och fungerar med all Philips Hue belysning.  
 

Vacker badrumsbelysning för en lyxig spaupplevelse i hemmet 
Få energi om morgonen för att kunna ta dig an dagen eller slappna 
av med mjuk belysning och ett avkopplande bad på kvällen. Det nya 
badrumssortimentet Adore från Philips Hue gör att du kan omvandla 
din badrumsbelysning med bara ett enkelt knapptryck.  
De sju nya White Ambiance armaturerna är alla förinställda med fyra 

ljusinställningar; ”Energize”, ”Concentrate”, ”Relax” och ”Read” så att du kan få rätt belysning vid alla 
tillfällen under dagen.  
 

https://www.signify.com/global/about/news/press-releases/2018/20180820-create-and-play-with-light-with-new-philips-hue-play-and-signe
https://www.signify.com/global/about/news/press-releases/2018/20180820-mirror-mirror-on-the-wall-hue-is-the-smartest-of-them-all


 

Börja din morgon med ”Energize” ljusinställning som avger ett kallvitt ljus, för att sedan övergå till 
”Concentrate” ljusinställning när du ska sminka eller raka dig.  Senare när du kommer hem från 
jobbet kan du återskapa en spaupplevelse med ”Relax” ljusinställningen, och avsluta dagen med en 
bra bok i badet med ”Read” ljusinställning.  
 
Låt Philips Hue välkomna dig hem 
Den nya Philips Hue white GU10 spotlighten kan användas för att välkomna 
dig och dina gäster hem. Använd enkelt kom hem funktionen i Philips Hue 
appen och dess platstjänstfunktion avläsa din position via mobiltelefon.  
Philips Hue white GU10 spotlight gör att du känner dig trygg och säker när 
du närmar dig hemmet även under sena kvällar och nätter samt under de 
mörka vintermånaderna.  
 

Nykomlingar i Philips Hue Outdoor-
sortimentet 
Den nya ljusslingan Hue Outdoor Lightstrip är den senaste 
nykomlingen i det nyligen lanserade Philips Hue utomhus 
sortiment. Den är framtagen specifikt för utomhusbruk och har 
en IP67 märkning vilket betyder att den är säker att använda, 
samt klarar påfrestningen på till exempel en garageuppfart. 
Denna flexibla ljusslingan är perfekt för att dekorera din trädgård 

–  oavsett om du bara vill belysa dina blomsterrabatter eller avser att förgylla stämningen vid en 
härlig grillkväll.  
 
Produktinformation 
Philips Hue Play är tillgänglig från mitten av oktober i två olika förpackningar (enkel eller 
dubbelförpackning) och priserna varierar mellan rek pris 699 -1 299:- 
 
Det kompletta Philips Hue Adore sortimentet omfattar spegelbelysning, en enkel spotlight, dubbla 
spotlights, tredubbla spotlights samt finns även för tak. 
De är speciellt framtaget för att klara fuktiga miljöer och har därför en IP44-klassificering.  
Priser varierar mellan rekommenderat 799-2 499:- 
 
Philips Hue white GU10 spotlight är tillgänglig i Europa i två olika förpackningar samt varierar i pris 
mellan rek 199-349:- 
 
Philips Hue Lightstrip utomhus är tillgänglig i Europa i två olika storlekar– två samt fem meter.  
Priser ligger mellan rek 899-1 549:- 
 
Philips Hue Signe sortimentet har ett rekommenderat pris mellan 1 699-2 699:- 
Philips Hue Ensis pendel rek pris 3 999:-  
Philips Hue Sana vägglampa rek pris 1 699:- 
Philips Hue Liane vägglampa rek pris 1 699:- 
Philips Hue Flourish sortimentet har rek priser mellan 1 299-2 499:- 
 
 
 
Mer information om Philips Hues nya produkter och information kring priser och tillgänglighet finns 
på www.meethue.com  

https://www.signify.com/global/about/news/press-releases/2018/20180820-casting-a-spotlight-on-security-philips-hue-launches-the-new-philips-hue-gu10-white-spotlight
https://www.signify.com/global/about/news/press-releases/2018/20180820-expand-your-outdoor-ambiance-with-philips-hue-lightstrip-outdoor
http://www.meethue.com/


 

 
Signify blev Philips Lightings nya företagsnamn den 16 maj 2018.  
 
För mer information, vänligen kontakta: 
 
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) är världsledande inom belysning för både den professionella- och 
konsumentmarknaden samt belysning för Internet of Things. Våra Philips produkter, Interact anslutna 
belysningssystem samt datadrivna tjänster ger mervärde till företag, förvandlar hem, byggnader och 
stadsmiljöer.  
Nyheter från Signify finns på Newsroom, Twitter och LinkedIn.  
Information för investerare går att finna på Investor Relations-sidan. 
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Recommended retail prices

Picture Hue Category Type SE (SEK)

Aurelle ceiling lamp white   28W 230V White Ambiance Ceiling (30x30 cm) 1349

Aurelle SQ ceiling lamp white   55W 230V White Ambiance Ceiling (60x60 cm) 1999

Aurelle ceiling lamp white   55W 230V White Ambiance Ceiling (30x120 cm) 1999

Aurelle ceiling lamp white   28W 230V White Ambiance Ceiling (round) 1449

Adore Hue ceiling lamp chrome 1xNW 24V White Ambiance Ceiling 1999

Adore Hue wall lamp chrome 1xNW 24V White Ambiance Wall 1699

Adore Hue wall lamp white 1xNW 24V White Ambiance Wall 2499

Adore Hue single spot white 1x5.5W 230V White Ambiance Spot 799

Adore Hue bar/tube white 2x5.5W 230V White Ambiance Spot 1299

Adore Hue bar/tube white 3x5.5W 230V White Ambiance Spot 1799

Adore Hue plate/spiral white 3x5.5W 230V White Ambiance Spot 1799

HUE PLAY SINGLEPACK black or white Color 1 luminaire 699

HUE PLAY DOUBLEPACK black or white Color 2 luminaires 1299

HUE PLAY EXTENSION KIT 1PC  black or white Color 1 extension luminaire 599

Signe Hue table lamp aluminium 1x14W 24V Color Table 1699

Signe Hue floor lamp aluminium 1x32W 24V Color Floor 2699

Hue Outdoor Strip 5m EU Color Outdoor Extension 1549

Hue Outdoor Strip 2m EU Color Outdoor Extension 899

Philips HueW 5.5W GU10 EU White 1x bulb 199

Philips HueW 5.5W GU10 2P EU White 2x bulbs 349

Flourish pendant white 1x31W 24V Color Pendant 1999

Flourish table lamp white 1x9.5W 230V Color Table 1299

Flourish ceiling lamp white 1x32W 24V Color ceiling 2499

Liane Hue wall lamp 1x12W 24V black or white Color wall 1699

Sana Hue wall lamp 1x20W 24V back or white Color wall 1699

Ensis Hue pendant white 2x39W 24V Color Pendant 3999
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