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“Siri, schakel mijn huis in relaxmodus” 
Sciencefiction wordt werkelijkheid wanneer Philips Hue en Apple HomeKit samenkomen: 
De start van een nieuwe manier van leven. 
 

• Nieuwe Philips Hue Bridge 2.0 met verbeterde ondersteuning voor Apple HomeKit  
• Bestaande Philips Hue-lampen werken naadloos met de nieuwe bridge 
• Bestaande Philips Hue Bridge blijft ondersteund met software-updates 
• Nieuwe Philips Hue Bridge 2.0 is toekomstbestendig en ondersteunt meerdere 

platformen voor de geconnecteerde woning 
 
Kontich, België – Koninklijke Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), de wereldwijde marktleider in 
verlichting, tilt connected verlichting naar het volgende niveau met de aankondiging van de 
integratie van het Philips Hue connected lighting systeem met Apple HomeKit. Net alsof ze 
rechtstreeks uit een sciencefictionroman komen, kunnen Philips Hue-lampen met de stem 
bediend worden via Siri op je iPhone, iPad, iPod touch, of Apple Watch en met elkaar 
geïntegreerd worden om naadloos samen te werken met andere apparaten die geschikt zijn 
voor Apple HomeKit. Zo kunt u met slecht één commando het slot van de voordeur openen, 
de lampen aandoen en de verwarming hoger zetten, en dat verandert werkelijk de manier 
waarop u uw woning ervaart en ermee omgaat. 
 
“Verlichting is het meest toegankelijke aspect van de connected woning, en als 
verlichtingsexpert voor het Internet der Dingen brengen we connected lighting naar de 
volgende fase”, zegt Eric Rondolat, CEO Philips Lighting. “Door Philips Hue te integreren met 
Apple HomeKit verbreden we de manier waarop mensen licht beleven tot buiten de grenzen 
van wat voorheen mogelijk was, en leveren we een naadloze samenwerking met andere 
connected apparaten in de woning.” 
 
Siri spraakbesturing 
Met behulp van Siri en apps van derden kunnen 
apparaten overal in huis die geschikt zijn voor HomeKit 
met elkaar samenwerken om op een gemakkelijke, en 
veilige manier nieuwe, dynamische ervaringen te bieden. 
U kunt Siri vragen uw woning te ‘wekken’ door uw Philips 
Hue-lampen aan te schakelen en de thermostaten in te 
stellen op een aangename temperatuur, zodat u en uw 
gezin een prettige start van de dag beleven. 
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's Avonds kan u Siri vragen lichtscènes op te roepen die u zelf hebt ingesteld met de Philips 
Hue App, of uw woning in de ‘nachtmodus’ te schakelen door de lampen uit te doen en de 
voordeur te sluiten. 
 
Nieuwe Philips Hue Bridge 
De nieuwe Philips Hue Bridge 2.0 zorgt er voor dat 
bestaande en nog komende Philips Hue-lampen 
probleemloos kunnen profiteren van alle functionaliteiten 
van Apple HomeKit en andere apparaten die daarvoor 
geschikt zijn. Via de Philips Hue App 1.10 kan de nieuwe 
Philips Hue Bridge 2.0 nu en in de toekomst meerdere 
platformen voor connected woningen ondersteunen, 
waaronder Apple HomeKit en iOS 9. 
 
Stel u eens voor dat u Siri vraagt een lamp te dimmen door eenvoudig te zeggen “Siri, dim de 
tafellamp naar 30 procent” or een bepaalde ruimte te verlichten met de woorden “Siri, doe 
het licht aan in de badkamer”. U kunt zelfs een favoriete scène zoals een zonsondergang 
oproepen door te zeggen “modus Zonsondergang”. De nieuwe vierkante Philips Hue Bridge 
2.0 is compatibel met de Philips Hue app en apps van derden, inclusief apps ondersteund door 
HomeKit. De originele ronde Philips Hue Bridge zal ook ondersteund blijven en software-
updates ontvangen. 
 
Naadloze samenwerking 
Philips Hue persoonlijke draadloze verlichting is een 
naadloos ecosysteem dat lampen, armaturen en 
regelsystemen omvat, zodat u al uw lampen thuis kunt 
bedienen met uw iPhone, iPad, iPod touch of zelfs de 
Apple Watch, of via de MyHue-portal als u van huis bent. 
Philips Hue zet de toon door de best mogelijke 
verlichtingservaring te leveren voor elke ruimte in uw 
woning, en dit dankzij fellere A19 lampen (806 lumens). 
 
Maak uw leven interessanter door een wit lichtrecept te kiezen dat u 's morgens helpt u 
energiek te voelen, door uw eigen kleurrijke lichtscène te creëren om sfeer te scheppen, of 
door uzelf met licht te omringen door Philips Hue te synchroniseren met muziek via één van 
de meer dan 450 apps van derden. Met Philips Hue kan licht u wekken, u thuis verwelkomen 
en van elke dag weer iets bijzonders maken; zo brengt het lust in uw leven met licht. 
 
Philips Hue Bridge 2.0 is verkrijgbaar vanaf 6 oktober 2015, in de webwinkel van Apple en bij 
MediaMarkt. Het product is enkel verkrijgbaar als onderdeel van het nieuwe Philips Hue 
startpakket (niet los te koop). De aanbevolen verkoopprijs is 59,95 EUR. 
Bezoek www.meethue.com voor meer informatie en ondersteuning bij het upgraden van uw 
bestaande installatie naar de nieuwe Philips Hue Bridge.  
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Voor meer informatie kan u contact opnemen met: 
Sabrina Heymans 
Communications Philips Lighting  
(niet voor publicatie) Tel.: +32 471 83 88 18 – E-mail: sabrina.heymans@philips.com 
Volg ons op Twitter: @PhilipsBeLux 
 
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 21,4 miljard EUR in 2014 en 
stelt ongeveer 106.000 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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