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Binnen of buiten, met de nieuwe Philips hue Go volgt het licht jou overal

_

Kontich, België – Met de lancering van Philips hue Go verlegt
Philips de grenzen van hoe licht zowel binnen als buiten kan
worden ingezet. De Philips hue Go is een draagbare en
draadloze lamp die je overal mee naartoe kan nemen: van de
living naar de tuin*, naar de badkamer en de slaapkamer.
Dankzij de vijf nieuwe dynamische lichteffecten kan je speciale
momenten opluisteren. Door zijn interactie met meer dan 200
apps biedt de hue Go een totale vrijheid van licht. Deze nieuwe
innovatie laat jou op een heel persoonlijke manier licht
beleven, zowel in huis als in de tuin. De Philips hue Go is een
aanvulling op het uitgebreide Philips hue-gamma én winnaar
van een iF DESIGN AWARD 2015 en Red Dot Award 2015.
“Het digitaliseren van licht opende een heel nieuwe wereld van mogelijkheden; het stelde ons
in staat licht te creëren en de lampen in onze woningen onmiddellijk met een vingerbeweging
te regelen.”, verklaart Leonardo Avezzano, Product Marketing Director van Philips hue. “Met
hue Go zet Philips de volgende stap die totale vrijheid van licht biedt en het voor ons mogelijk
maakt om op eender welk moment elke ruimte in een bepaalde sfeer onder te dompelen.”.
Licht kan je verplaatsen
Philips hue Go is een veelzijdige lamp die de manier waarop licht in de woning wordt gebruikt
volledig verandert, maak hem los van de netspanning en hij wordt een draagbaar kunstwerk.
Volledig opgeladen kan de Philips hue Go drie uur lang branden en verplaatst worden van de
tuin naar de woonkamer naar de slaapkamer zonder geknoei met snoeren.
Met hue Go kan je telkens weer licht scheppen en genieten van een nieuwe sfeer. Door de
lamp tegenover een wand in de woonkamer te plaatsen,versterk je de sfeer. Een romantisch
dinertje kan je extra sfeer geven door de hue Go midden op de tafel te plaatsen. Ook een
kunstwerk kan je oplichten door de hue Go zo te richten dat alle aandacht er naartoe gaat.
De dikwandige bolvormige achterkant van Philips hue Go tilt vormgeving naar een hoger
niveau. Het design van hue Go straalt compactheid en materiaalrijkdom uit, terwijl zijn
doorschijnende vorm de indruk wekt van puur licht.
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Jouw stemming bepaalt hue Go
Via de bedieningsknop op de lamp kan je makkelijk het licht zelf aanpassen als je je
smartphone of tablet niet bij de hand hebt. Kies uit zeven verschillende lichteffecten gaande
van functioneel warmwit licht en koel vitaliserend daglicht tot één van de vijf natuurlijke
dynamische effecten: Cozy Candle, Sunday Coffee, Meditation, Enchanted Forest en Night
Adventure. Elk effect heeft zijn eigen kenmerkende vloeiende gloed en mengeling van
kleuren, wat zorgt voor ‘levend’ licht – een extra touch voor een romantisch diner, een
ontspannen bad of een Zenmoment. Met de Philips hue-app kan je functioneel wit licht
selecteren voor alledaagse taken en de optimale instellingen vinden die je helpen bij het
ontspannen, lezen, concentreren en energie opdoen. Je kan kiezen uit meer dan 16 miljoen
kleuren om je verlichting te personaliseren en aan te passen aan elke gelegenheid, stemming
of moment.
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Steeds in verbinding
Net als Philips hue kan ook hue Go je via een vriendelijke
'lichtmelding' discreet waarschuwen als er een nieuwe e-mail
binnenkomt of als het weer verandert, waar je ook in huis bent.
Eveneens kan hij sfeervolle momenten creëren waarbij de hele
kamer betrokken wordt bij het tv-kijken, of die het spelen van
games naar een hoger niveau tillen via de integratie met hue
apps. Philips hue Go werkt naadloos samen met alle Philips hueen Friends of hue-producten, en is makkelijk te integreren in een
bestaand netwerk. Een nieuw netwerk instellen is ook erg
eenvoudig: verzeker je ervan dat de Philips hue bridge (afzonderlijk te koop) verbonden is met
jouw draadloos netwerk, download dan de Philips hue-app naar jouw smartphone of tablet en
sluit de Philips hue Go aan. Klaar!
Philips hue Go is vanaf april 2015 verkrijgbaar in Europa voor 99,95 EUR.
*hue Go is ontworpen om vochtigheid te weerstaan, maar is niet waterproof of weerbestendig. Je kan hem zeker
buiten gebruiken, maar is niet ontworpen om continu buiten te staan of blootgesteld aan strenge
weersomstandigheden tenzij op een overdekte plaats.

###
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
Philips Customer Care Center
Tel.: 0800 7445 4775
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Download beeldmateriaal:
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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 105.000 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.

