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„Tworzymy nowy wymiar możliwości dla wnętrz, produktów i projektantów”: zalety
zastosowania systemu do kompleksowego zarządzania światłem w designie zostały
zaprezentowane podczas Milan Design Week
Eindhoven, Holandia - Philips Lighting, światowy lider w dziedzinie oświetlenia, zdecydowanie
wyróżniał się podczas tegorocznego Tygodnia Designu w Mediolanie, gdzie zaprezentowano
użycie systemu do kompleksowego zarządzania oświetleniem na oszałamiającej wystawie
Bastena Leijha #Howareyou. Szanowany holenderski projektant użył Philips Hue do dekoracji
swojej najnowszej serii wizjonerskich produktów, które zostały ożywione i za pomocą światła
mogą poprawiać nastrój i integrować się z otoczeniem.
Na wystawie w Mediolanie Basten
zaprezentował swoją „Pufę” - wielofunkcyjny
podnóżek z wbudowanymi światłami Philips
Hue, które oświetlają go od dołu. Pufa została
zaprojektowana z myślą o poczekalniach na
lotniskach, dworcach i hotelach i ma za
zadanie usuwać zmęczenie i umilać czekanie
przy użyciu energetyzującego, kolorowego
światła emitowanego przez Philips Hue.
Podczas gdy Ty będziesz cieszyć się wygodą,
Twój telefon również dostanie dawkę świeżej
energii dzięki bezprzewodowemu systemowi
ładowania.
„Korzyści płynące z integracji technologii
z designem są fantastyczne i coraz bardziej zaawansowane” tłumaczy Basten Leijh.
„Technologie takie jak Philips Hue nadają designowi nowego wymiaru, który będzie zmieniał
się w zależności od sytuacji i użytkowników. Produkt może wyglądać i być odbierany zupełnie
inaczej, w zależności od tego, jak jest oświetlony. Możesz dowolnie i w nieskończoność
dostosowywać pufę do momentu i nastroju. Możesz eksperymentować i uwolnić własną
kreatywność.”
Basten w przeszłości zaprojektował również oprawę „Medard”
o opływowym i zabawnym kształcie. Była to część kolekcji Modular
Lighting Instruments i zaprezentowano ją w 2014 roku również
w Mediolanie. Opraw „Medard” użyto do podświetlenia ekspozycji
i stworzenia dynamicznej sceny. Modular Lighting Instruments to część
programu „Friends of Hue” oferująca szeroki zakres produktów gładko
zintegrowanych z systemem Philips Hue. Modular łączy możliwości
Philips Hue z szerokim portfolio produktów do oświetlenia
architektonicznego. Poprzez aplikację Philips Hue designerzy i architekci zyskują możliwość

przejścia na nowy poziom kontroli światła, jego kolorów i odcieni oraz tworzenia scen
świetlnych dostosowanych do oczekiwań klientów.
Więcej możliwości Philips Hue pokazanych jest na tym filmie:
https://youtu.be/oKEZ2LBqfeg
Philips Hue ma w swojej ofercie już ponad 80% rozwiązań oświetleniowych potrzebnych do
stworzenia inteligentnego domu i jest idealny do zarządzania przestrzenią za pomocą
klimatycznego światła. Różnorodność produktów Philips Hue pozwala na wiele możliwości w
zależności od wnętrza i wyposażenia - od białego światła po pełną paletę barw. Właściwe
światło nie tylko pomaga w integracji produktów z otoczeniem, ale też dodaje
pomieszczeniom wymiernej wartości. Nieważne, czy potrzebujesz idealnej atmosfery na
wieczorny posiłek, czy praktycznego oświetlenia do pracy, Philips Hue szybko i wydajnie
dostosuje przestrzeń do Twoich potrzeb.
Program partnerski Friends of Hue
Program Friends of Hue powstał w celu budowania płynnej integracji między produktami
marek partnerskich a Philips Hue tak, aby zapewnić konsumentom jak najlepsze
doświadczenia. Dzięki Philips Hue, inne marki mogą korzystać z naszej technologii
i dostosowywać do niej swoje stylowe projekty.
Więcej informacji dostępnych jest na stronie www.meethue.com
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Philips Lighting
Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT), światowy lider branży oświetleniowej,
dostarcza produkty, systemy i usługi tworzące innowacje, które podnoszą wartość biznesu,
kreują przeżycia i pomagą ulepszać życie. Jesteśmy obecni zarówno na rynku profesjonalnym
jak i konsumenckim, prowadzimy cały przemysł w stronę Internetu Rzeczy, który przekształca
domy, przestrzenie biurowe i publiczne. Ze sprzedażą na poziomie 7,1 miliona euro
zatrudniamy 34 tysiące pracowników w ponad 70 krajach. Wiadomości o Philips Lighting
dostępne są na stronie http://www.newsroom.lighting.philips.com
Basten Leijh, założyciel Basten Leijh Design Studio
Basten Leijh, absolwent Design Academy w Eindhoven, skupia się na rozwoju konceptowym,
doradztwie strategicznym oraz designie. Jego celem jest tworzenie przedmiotów łączących
w sobie formę i funkcjonalizm. Takich, które nigdy się nie starzeją, mają charakter, zaskakują
i podobają się konsumentom.
Basten został też dyrektorem kreatywnym w Roels - firmie meblowej, działającej od 25 lat na
terenie Holandii i Belgii. Ponadto projektant jest partnerem w Pedalfactory, firmie
zarządzającej produkcją Sandwichbike'ów. Jego projekty, wśród których znalazły się

Ahrend Loungescape, Sandwichbikes oraz Modular Médard zebrały wiele międzynarodowych
nagród za design.

