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Perfect gedimd licht in huis met de nieuwe draadloze dimmer van Philips Hue 
Slimme en betaalbare oplossing voor perfect gedimd licht in elke kamer van je woning 
 
Brussel (België) – Koninklijke Philips N.V., de grootste aanbieder van verlichtingsproducten 
en -oplossingen ter wereld, introduceert vandaag de gemakkelijkste en slimste oplossing voor 
perfect gedimd licht bij jou thuis. De draadloze dimmodule van Philips Hue vereist geen 
installatie en kan direct uit de verpakking worden gebruikt om gedimde verlichting in jouw 
woning te creëren, zonder dat je zelfs maar hoeft op te staan van de zetel. 
 
Perfect gedimd licht 
Het pakket bestaat uit een witte Philips Hue-
gloeilamp en een draagbare dimlichtschakelaar die 
werkt op batterijen. Hiermee kan je jouw 
thuisverlichting moderniseren zonder een 
elektricien te hoeven inschakelen of gaten in de 
muur te boren om bij de bedrading te kunnen – 
vooral handig bij huurwoningen.  
 
Overal te gebruiken 
Sfeerverlichting bij je thuis creëren is nu eenvoudiger dan ooit: schroef gewoon de gloeilamp 
in de fitting en druk op de dimlichtschakelaar voor perfect dimbaar licht dat kan worden 
aangepast aan jouw persoonlijke voorkeuren. Je kan de dimlichtschakelaar gebruiken als 
gewone wandschakelaar, of hem van de basisplaat afhalen en vanaf eender welke plek 
gebruiken als afstandsbediening. Nu hoef je niet eens meer van de zetel op te staan als je de 
verlichting wilt dimmen terwijl je naar jouw favoriete tv-programma kijkt. Je kan de verlichting 
zelfs vanuit bed dimmen.  
 
Sfeerverlichting zonder flikkeringen 
Traditionele LED-dimmers zijn vaak duur om te vervangen en kunnen flikkerend, zoemend 
licht produceren. De draadloze Philips Hue-dimmodule verspreidt daarentegen het perfecte 
dimbare licht dat je mag verwachten van LED-lampen van Philips. Dankzij de 
afstandsbediening kan je de helderheid van de witte Philips Hue-gloeilamp geleidelijk 
aanpassen totdat de lamp uit is, zonder enige flikkering. Je kan bovendien maximum tien 
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witte Philips Hue-lampen tegelijkertijd bedienen, zodat je de helderheid van een hele kamer 
eenvoudig kan aanpassen. 
 
Toekomstbestendig 
Heb je thuis al producten die met Philips Hue compatibel zijn? Dan kan je die eenvoudig aan 
de dimlichtschakelaar koppelen met behulp van de Philips Hue Bridge.  
 
“De Philips Hue-dimmodule brengt moderne, draadloze verlichting binnen handbereik van 
iedereen.”, aldus Leonardo Avezzano, Product Marketing Director voor Philips Hue. “Deze 
oplossing toont niet alleen aan hoe eenvoudig het is om slimme producten thuis te 
installeren, maar is ook volledig toekomstbestendig, net als alle Philips Hue-producten. Met 
dit pakket kan iedereen gaan genieten van eenvoudig te bedienen dimverlichting.”  
 
De draadloze Philips Hue-dimmodule is vanaf september 2015 in Europa verkrijgbaar voor een 
adviesprijs van €39,95. De adviesprijs van de afzonderlijke witte Philips Hue-gloeilamp 
bedraagt €19,95. 
 
 

# # # 
 
 
Voor meer informatie kan u contact opnemen met: 
Katleen Herroelen 
External Communications Manager Lighting Philips a.i. 
Tel.: + 32 471 83 92 53 (niet voor publicatie) 
E-mail: katleen.herroelen@philips.com 
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. 
 

mailto:katleen.herroelen@philips.com
https://twitter.com/philipsbelux
http://www.philips.com/newscenter

