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Philips kondigt Bosch aan als partner voor Friends of Hue
Verlichting en verwarming kunnen thuis of onderweg gesynchroniseerd geregeld worden of
automatisch uw aanwezigheid nabootsen
Kontich, België – Koninklijke Philips (NYSE: PHG, AEX: PHIA), de wereldwijde marktleider in
verlichting, maakt bekend dat Bosch een van haar Friends of Hue-partners wordt. Deze
samenwerking maakt een naadloze connectivity mogelijk van Philips Hue-verlichting met het
verwarmingssysteem in de woning, voor een maximaal comfort en gemoedsrust wanneer u
van huis bent.
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Nu Bosch en Philips samenwerken, worden connected
verlichting en verwarming werkelijk één systeem, en
daardoor kunnen zij u nieuwe manieren bieden om
met uw woning om te gaan. U kan bijvoorbeeld een
comfortabeler omgeving creëren doordat uw Philips
Hue-lampen dimmen terwijl tegelijk de temperatuur in
uw woning stijgt. Als u langer dan gebruikelijk van huis
bent, herkent het Bosch Smart Home-systeem dat en
het activeert dan de verlichting om na te bootsen dat
er iemand thuis is, wat helpt inbrekers af te schrikken.
“De samenwerking met Bosch is een voorbeeld van hoe we ons houden aan de belofte van
het Internet der Dingen; door de verlichtingservaring te verbeteren en te helpen een waarde
te leveren die verdergaat dan alleen verlichting”, zegt Sridhar Kumaraswamy, Business Leader
Connected Home Systems bij Philips Lighting. “Consumenten hebben producten nodig die
naadloos met elkaar samenwerken om nieuwe voordelen te bieden die hen helpen zich beter
op hun gemak te voelen, en dat is precies wat we nastreven met ons
partnerschapsprogramma.”
“De onderliggende reden voor onze samenwerking met Philips is het uitgebreide Philips Hue
ecosysteem van producten en de sterke functionaliteit op het gebied van sfeerverlichting”,
zegt dr. Peter Schnaebele, Hoofd van Bosch Smart Home. “Dit partnerschap is volkomen in lijn
met het concept van het Bosch Smart Home-systeem. Het is een over en weer werkende
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oplossing die alle woninggerelateerde Internet der Dingen-apparaten van Bosch en haar
partners in één systeem verbindt, met één app, voor een soepele gebruikservaring.”
Verlichting heeft bewezen het nummer één belang van de connected woning te zijn. Philips
Hue is 's werelds toonaangevende connected verlichtingssysteem voor woningen. Via het
ontwikkelaarsprogramma ervan zijn er nu meer dan 450 apps van derden verkrijgbaar.
Het verandert volkomen hoe licht in en om de woning wordt gebruikt voor het prikkelen van
uw zintuigen, het verlichten van uw momenten of zelfs het automatiseren ervan voor uw
gemoedsrust wanneer u van huis bent.
Vanaf het begin heeft Philips anderen aangemoedigd om met Philips Hue te integreren. Van
apps van derden en draagbare technologie tot internetdiensten en producten voor de
connected woning: Philips Hue gaat verder dan verlichting die alleen licht geeft, om u een
nieuwe beleving te bieden waarin uw verbeeldingskracht de enige beperking is.
Bezoek voor meer informatie: www.meethue.com.
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Voor meer informatie kan u contact opnemen met:
(niet voor publicatie)
Sabrina Heymans
External Communications Philips BeLux
Tel.: +32 471 83 88 18
E-mail: sabrina.heymans@philips.com
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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