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Uitbreiding Philips Hue Outdoor assortiment
schittert tijdens CES 2020
Wereldleider in slimme verlichting breidt zijn assortiment Outdoor uit met nieuwe muurlampen,
padverlichting en laagspanningsarmaturen

CES 2020 - Las Vegas, Nevada (USA) – Signify, wereldleider in verlichting, breidt zijn Philips Hue
Outdoor assortiment uit met een nieuwe reeks van slimme muurlampen, padverlichting en
laagspanningsarmaturen. Met deze verdere uitbreiding wordt het nog gemakkelijker om buiten de
juiste sfeer te creëren, voor elk moment, voor elke gelegenheid.
Bij deze uitbreiding van het Outdoor assortiment trekken de muurlampen en de padverlichting de
meeste aandacht: ze creëren allemaal 16 miljoen kleuren en 50.000 wittinten – van warm tot koud
witlicht – waardoor je met gemak de perfecte sfeer tovert in je tuin of op je terras. Appear en
Resonate springen in het oog: de verlichting schijnt zowel naar boven als naar beneden waardoor er
krachtige lichtbundels ontstaan, die elke gevel meer stijl geven.
•
•
•

Appear: Deze muurlamp zorgt met een scherpe driehoek van licht - zowel naar boven als
naar beneden - voor een strak lichteffect.
Resonate: De Resonate creëert elegant driehoekslicht – zowel naar boven als naar beneden –
en is beschikbaar in zwart en zilver.
Attract: Deze muurlamp genereert een origineel lichteffect dat een subtiele boog van
kleurrijk licht tegen de muur werpt.

•
•

Daylo: Deze ronde muurlamp is verkrijgbaar in roestvrij staal of zwart en zorgt voor een
subtiele, verlichte gloed.
Nyro: De hoekige en architecturale Nyro-familie omvat opties voor heel wat muurverlichting
en padverlichting.

Meer opties voor laagspanningsverlichting
De nieuwe buitenverlichting op laagspanning is eenvoudig te installeren, zonder tussenkomst van een
elektricien. Gewoon plug-and-play. Het nieuwe laagspanningsbereik omvat toevoegingen aan
bestaande families van muurlampen, padverlichting en spots:
•
•
•

Lily: De nieuwe Lily XL-tuinspot is groter en biedt een krachtiger lichtvermogen.
Impress: De populaire Impress-muurlamp is nu verkrijgbaar in een laagspanningsversie.
Econic: Ook de Econic-familie heeft nu een laagspanningsversie.

"Met onze nieuwste toevoegingen aan het Philips Hue Outdoor-assortiment bieden we consumenten
eindeloze mogelijkheden om unieke en gepersonaliseerde lichteffecten te creëren die de uitstraling
van hun huis verbeteren en voor elke gelegenheid de juiste buitenstemming creëren", zegt Jasper
Vervoort, Business Leader Home Systems & Luminaires, Philips Hue bij Signify. "Op deze manier
kunnen ze volop genieten van hun momenten thuis, terwijl ze tegelijkertijd een uitnodigende en
veilige omgeving voor zichzelf en anderen creëren."
Philips Hue presenteert ook nieuwe buitenvoedingen (40 W en 100 W) en een verlengkabel (2,5 m)
plus T-stuk, die de consument verbeterde flexibiliteit en opties biedt voor het creëren en uitbreiden
van hun magische buitenruimte dankzij de slimme outdoor-verlichting van Philips Hue.
Voel je veilig en comfortabel met Philips Hue
Philips Hue kan je helpen je op je gemak te voelen in je buitenruimte, zodat je veilig door het donker
kunt wandelen, ongewenste gasten met licht kunt afschrikken en de perfecte buitenomgeving kunt
creëren voor elke gelegenheid. Stel routines in voor elke tijdstip van de dag, inclusief zonsopgang en
zonsondergang, of gebruik de slimme bewegingssensoren van Philips Hue of de geofencing-functie
van het systeem om altijd thuis te komen in een goed verlicht huis.
Prijzen en beschikbaarheid
Beschikbaar in Nederland, België en Luxemburg vanaf eind januari 2020:
•

Philips Hue Appear muurlamp (€139,95)

•

Philips Hue Attract muurlamp (€149,95)

•

Philips Hue Lily XL laagspanningsspotverlichting (€139,95)

•

Philips Hue Resonate muurlamp (€129,95 Zwart/ €139,95 Roestvrij Staal)

•

Philips Hue Daylo muurlamp (€114,95 Zwart/119.95 Roestvrij Staal)

•

Philips Hue Impress muurlamp (laagspanning) (€129,95)

•

Philips Hue Verlengkabel + T-stuk (€17,95)

•

Philips Hue 40W Stroomvoorziening (€39,95)

Beschikbaar in Nederland, België en Luxemburg vanaf eind april 2020:
•

Philips Hue Nyro muurlamp (€119,95)

•

Philips Hue Nyro sokkellamp (€149,95)

•

Philips Hue 100W Stroomvoorziening (€59,95)

Philips Hue tijdens CES 2020
Blijf op de hoogte van de laatste Philips Hue aankondigingen en nieuwigheden tijdens CES 2020.
Check www.meethue.com/en-us/ces
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Over Philips Hue
Philips Hue is wereldleider in slimme verlichting. Met zijn portfolio aan LED-lampen, lichtarmaturen,
sensoren en slimme switches zorgt Philips Hue voor slimme verlichting in het huisgezin. Het slimme
verlichtingssysteem helpt je om de juiste sfeer te creëren met fraaie kleuren en lichtscènes en ook
om timers en routines in te stellen die je je thuis veiliger laten voelen. Met Philips Hue gebruik je het
gepaste licht de hele dag door, en maak je je leven een pak gemakkelijker.
Ga voor meer info naar www.meethue.com. Volg ons ook via volgende kananel en blijf op de hoogte
van onze nieuwigheden: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Pinterest
Over Signify
Signify (Euronext: LIGHT) is de wereldwijde marktleider in verlichting voor professionals en
consumenten en verlichting voor het Internet der Dingen. Onze Philips-producten, Interact
geconnecteerde verlichtingssystemen en datagestuurde diensten zorgen voor bedrijfswaarde en
transformeren het leven in huizen, gebouwen en publieke ruimten. In 2018 realiseerden we een omzet
van EUR 6,4 miljard met ongeveer 27.000 medewerkers in meer dan 70 landen. We ontsluiten het
buitengewone potentieel van licht voor een beter leven en een betere wereld. We zijn al drie jaar op
rij uitgeroepen tot Industry Leader in de Dow Jones Sustainability Index. Nieuws van Signify is te vinden
in de Newsroom, op Twitter, LinkedIn en op Instagram. Informatie voor beleggers is te vinden op de
pagina Investor Relations.

