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Press Information 
 

Philips breidt de intelligente wereld van Hue verder uit 

Philips lanceert ‘Friends of Hue’ – Nieuwe LivingColors en LightStrips die aan 

Hue worden gekoppeld voor ongekende verlichtingsopties 

 

Brussel (België) – Philips blijft de revolutie van de intelligente 
verlichting verder aanvoeren met de lancering van ‘Friends of 
Hue’: dankzij innovatieve lichtoplossingen laat je je woning met 
je vingertippen in een dynamische, alles omhullende verlichting 
baden. Een Friend of Hue is een product of app die door Philips 
of door een onafhankelijke ontwikkelaar werd uitgewerkt met 
het oog op een naadloze integratie in en werking met het Hue-
verlichtingssysteem. Met de lancering van Friends of Hue 
verrijkt Philips de mogelijkheden om licht te voelen en te 
beleven. Breid je tv-ervaring uit naar de hele woonkamer om ze nog meeslepender te maken of 
breng verhaaltjes tot leven met licht, voor de meest magische momenten ooit. 
 

De nieuwe Friends of Hue LivingColors Bloom en LightStrips bieden een nieuwe manier om 
het licht te ervaren door ze aan Philips Hue te koppelen. Met behulp van de Hue-app creëer je 
in een oogopslag een fascinerende sfeer waarin licht, kleur en zelfs muziek samensmelten. 
 

De nieuwe LivingColors Bloom Friends of Hue is compact, draagbaar en intelligent, en kan 
aan de Philips Hue-app worden gekoppeld. Zo kan je op meer dan 16 miljoen verschillende 

manieren je woning met één vingerbeweging kleuren. Deze 
flexibele lichtbron kan gelijk waar worden ingezet: of je nu voor een 
bepaalde gelegenheid de gepaste lichtkleur wilt instellen, accenten 
in je woning wilt toevoegen, een ruimte wat kleur wilt geven of een 
wand met verbluffende tinten wilt bestrijken. Met een lichtopbrengst 
tot 120 lumen kan je een favoriete plek accentueren en de 
LivingColors Bloom Friends of Hue zo programmeren dat de 
intensiteit geleidelijk aan vermindert en de ruimte in zachte, 
vloeiend verlopende tinten baadt. 
 

Haal meer uit de vele Hue-functionaliteiten, zoals de webautomatiseringsdienst IFTTT (If This 
Then That): stel je nieuwe LivingColors Bloom Friends of Hue zo in dat de kleuren geleidelijk 
aan bij valavond veranderen. Zo begin je de avond in een ontspannen sfeer. Dankzij de Hue-
compatibele geofencing-functie kan je smartphone of tablet detecteren of je bijna thuis bent en 
LivingColors Bloom Friends of Hue activeren zodat je woning automatisch in het perfecte 
welkomstlicht baadt als je thuiskomt. 
 

LightStrips Friends of Hue is een innovatief ontwerp dat een indirect 
licht verspreidt en je naar believen kunt buigen of vastzetten om je 
lichtervaring thuis een persoonlijke noot te geven. Kies uit 16 miljoen 
kleuren om het licht in je woning aan te passen aan elke gelegenheid. 
Een meubelstuk of kunstwerk in de kijker zetten? Met LightStrips 
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Friends of Hue creëer je in een handomdraai in het oog springende decoratieve effecten. Deze 
flexibele LightStrips Friends of Hue zijn 2 meter lang en bieden je de totale vrijheid om de 
verlichting in je woning te ontwerpen en je verbeelding de vrije loop te laten: laat ze langs een 
boekenplank lopen om de sfeer in een kamer meer reliëf te verlenen, onder de tv om de 
kijkervaring te benadrukken of plaats ze rondom je lievelingsschilderij om je woning een vleugje 
design te verlenen. 
 

Met zijn volle en kleurrijke tinten is de LightStrips Friends of Hue synoniem van een geslaagd 
feestmaal: met de Hue-app op je smartphone of tablet stel je gewoon het tijdstip in waarop je 
lichten een warme, rode gloed gaan verspreiden om aan te geven dat het tijd is om aan tafel te 
gaan. Via een functie in de Hue-app kan je zelfs herinneringen met je vrienden oprakelen: 
gebruik een foto op je telefoon als kleurpalet om de kamer te vullen met licht, wat voor een heel 
speciale sfeer zorgt. 
 

De Ambilight Friends of Hue app voor Android en iOS smartphones en tablets breidt je tv-
beleving uit naar de hele woonkamer. De app opent talloze mogelijkheden om met licht 
exclusieve sfeerstemmingen te scheppen en zo een meeslepende kijkervaring te bieden waarbij 
de kleur van de Hue-lampen perfect past bij wat er op het scherm wordt afgebeeld. 
 

Sridhar Kumaraswamy, general manager, Philips Consumer Luminaires EMEA: “Philips heeft er 
in de eerste plaats altijd al naar gestreefd het leven van de mensen te verbeteren door zinvolle 
innovaties. We zijn ervan overtuigd dat we hierin nog maar eens geslaagd zijn door de 
eindeloze mogelijkheden van Hue via Friends of Hue te verrijken. Om kleur toe te voegen aan 
een woning hoeft er niet per se kunst en verf aan te pas te komen; dankzij de flexibiliteit van de 
intelligente LED-technologie kan licht een al even belangrijke rol spelen in het scheppen van 
een unieke sfeer in de woning, een sfeer die flexibel en helemaal op maat is… en dat is nog 
maar het begin. 
 
Producteigenschappen: LivingColors Bloom Friends of Hue 

 Compatibel met de Philips Hue-app en alle door derden voor Hue 
ontwikkelde apps 

 Draadloze connectiviteit via je bestaande Philips Hue-bridge 

 Versmelt op natuurlijke wijze met je interieur 

 Regel, dim en bedien je Bloom vanaf eender welke locatie 

 Tot 16 miljoen kleuren 

 Lichtrendement van 120 lumen 

 Energiebesparende efficiënte LED-verlichting van 8 W. 
 
Producteigenschappen: LightStrips Friends of Hue 

 Compatibel met de Philips Hue app en alle door derden voor Hue 
ontwikkelde apps 

 Draadloze connectiviteit via je bestaande Philips Hue-bridge 

 Flexibele LightStrips van 2 meter die op maat kunnen worden 
afgesneden 

 Regel, dim en bedien je LightStrips vanaf eender welke locatie 

 Tot 16 miljoen kleuren 

 Lichtrendement van 120 lumen 

 Energiebesparende efficiënte LED-verlichting van 12 W 

 Hecht zich vast op gelijk welk solide oppervlak. 
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De nieuwe generatie Philips LivingColors Bloom en Philips LightStrips Friends of Hue zullen in 
België verkrijgbaar zijn vanaf december 2013. Meer informatie is te vinden op 
www.meethue.com. 
 

 

Meer informatie bij: 
Sarah Facxin 
PR Manager Lighting & Healthcare 
Tel.: +32 2 525 80 78 (niet voor publicatie) 
E-mail: sarah.facxin@philips.com 
 
Philips Customer Care Center, tel. 00800 7445 4775 
 
Over Koninklijke Philips N.V.: 
Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) stelt zich als gediversifieerde onderneming 
actief op het gebied van “Gezondheid & Welzijn” tot doel het leven van de mensen te 
verbeteren door zinvolle innovaties op het vlak van gezondheid, lifestyle en verlichting. Philips, 
met hoofdkantoor in Nederland, behaalde een omzet van 24,8 miljard EUR in 2012 en stelt 
ongeveer 115.000 personen tewerk met verkoop en diensten in meer dan 100 landen. De 
onderneming is marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, 
energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede op het 
gebied van scheerapparaten, haartrimmers en mondverzorgingsproducten. Meer informatie 
over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter. 
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