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1 september 2022 
  
Philips Hue komt met nieuwe spectaculaire verlichtingservaringen voor lifestyle en 
entertainment  
 

• Breng jouw interieur tot leven met de nieuwe eigentijdse Philips Hue Lightguide-lampen. 
• Maak jouw game-beleving echt overweldigend met de Philips Hue Play gradient lightstrip voor PC. 
• Geniet van meer gemoedsrust als je weg bent met de nieuwe aanwezigheidsautomatisering in de 

Hue-app. 
 
Eindhoven, Nederland - Signify (Euronext: LIGHT), de wereldleider in verlichting, onthult een nieuwe reeks 
slimme verlichtingsproducten en app-functies van Philips Hue, met eindeloze ontwerpmogelijkheden om 
de perfecte sfeer te creëren in elk interieur en spectaculaire entertainmentervaringen te beleven. De 
nieuwe lanceringen omvatten een opvallende reeks eigentijdse stijllampen die verkrijgbaar zijn in drie 
kenmerkende vormen, een nieuwe gradient lightstrip die speciaal is ontworpen voor PC-monitoren om de 
ultieme lichtervaring te bieden tijdens het gamen en een nieuwe functie in de Hue-app die jouw 
aanwezigheid nabootst. Voor een optimale beleving tijdens het gamen of met muziek, is Philips Hue een 
samenwerking aangegaan met nieuwe partners, voor een nog betere ervaring. 
 
Philips Hue laat jouw interieur prachtig uitkomen met een eigentijds, traditioneel en praktisch 
ontwerp  
 
De nieuwe Philips Hue Lightguide-lampen hebben een opvallend en eigentijdse ontwerp en brengen een 
opvallende moderne stijl samen met alle slimme lichtfunctionaliteit van Philips Hue. De Lightguide-lampen 
zijn verkrijgbaar in drie vormen - als grote bol, ovaal en driehoekig - en hebben een kenmerkende 
binnenbuis die het licht in elke kleur verspreidt, terwijl hun reflecterende, glanzende afwerking ze nog 
helderder laat schijnen. De Lightguide-lampen zijn ontworpen als een blikvanger die past bij het interieur 
van elk modern huis en naadloos aansluit op al jouw favoriete Philips Hue-lichtscènes. Om er een echt 
pronkstuk van te maken, kunnen de Lightguide-lampen worden gecombineerd met hun eigen speciaal 
ontworpen hangsnoer en metalen houder. Het in stof gewikkelde snoer en de houder zijn afzonderlijk 
verkrijgbaar in zwart of wit.  
 
De Philips Hue Filament-kaarslamp in vintage-stijl zal verkrijgbaar zijn in de ambiance White, waardoor je 
kunt kiezen uit duizenden tinten dimbaar warm tot koel licht. 
 
Entertainment wordt nog spectaculairder met de nieuwe verlichting en app-functies  
 



   
 

De nieuwe Philips Hue Play gradient lightstrip brengt de ultieme lichtervaring voor wie van gamen houdt. 
De gradient lightstrips produceren meerdere kleuren licht tegelijk en creëren zo een naadloos 
kleurverloop van rijk, hoogwaardig licht. De kleuren vloeien op natuurlijke wijze in elkaar over voor een 
werkelijk fascinerend effect. De Play gradient lightstrip licht op met de actie op het scherm, waardoor een 
overweldigende game-ervaring ontstaat. De Play gradient lightstrip wordt met de meegeleverde steunen 
aan de achterkant van jouw monitor bevestigd en creëert een halo-effect wanneer de monitor dicht bij 
een muur wordt geplaatst, dankzij het 45-graden sleeve ontwerp. De lightstrip is flexibel, zodat hij kan 
worden bevestigd aan rechte of gebogen monitoren, en is verkrijgbaar in drie verschillende maten om 
jouw battlestations mee uit te rusten: een lightstrip geschikt voor opstellingen met één monitor van 
24/27-inch of 32/34-inch, en een langere strip die is ontworpen voor een opstelling met drie monitoren 
waarbij 24/27-inch schermen worden gebruikt.  
 
Om die ervaring nog beter te ondersteunen, hebben Philips Hue en CORSAIR de handen in elkaar geslagen 
om je de ultieme opstelling te bieden en jouw spel met licht tot leven te brengen. Je kunt CORSAIR iCUE 
gebruiken om scènes in te stellen op de Philips Hue-lampen in de kamer of gamingruimte, waarbij ze 
worden gesynchroniseerd met jouw CORSAIR RGB-gamingrandapparatuur om de perfecte gamesfeer te 
creëren. Nu verkrijgbaar. 
 
Om de configuratie eenvoudig en gebruiksvriendelijk te houden zal de huidige mobiele sync box-app 
worden samengevoegd met de Hue-app in Q4 2022. De samenvoeging van de Philips Hue sync-app met de 
algemene Hue-app betekent dat gebruikers hun volledige entertainmentbeleving kunnen starten en 
voltooien op één plek. De Hue-app is de nieuwe thuisbasis voor het creëren van entertainmentzones, het 
instellen en bedienen van de sync box, of het inschakelen van functies zoals spraak- en IR-bediening voor 
de sync box. De mobiele sync-app - de aparte app die de box bedient - zal geleidelijk uit de app stores 
verdwijnen.  
 
Philips Hue maakt het synchroniseren van lampen met muziek beschikbaar op nog meer apparaten. Nu 
kan je jezelf onderdompelen in muziek door jouw slimme Philips Hue-lampen te synchroniseren met jouw 
favoriete nummers op elke Samsung Galaxy-smartphone met de Philips Hue + SmartThings 
muzieksynchronisatie. Als je een Galaxy-smartphone of -tablet hebt, gebruik je de Music Sync-functie in de 
SmartThings-app van Samsung om jouw slimme lampen te koppelen. Wanneer je de SmartThings-app 
bijwerkt, zal SmartThings Hue-sync inschakelen: een eenvoudige manier om jouw lampen en muziek te 
synchroniseren vanaf de meeste streamingdiensten op jouw mobiele apparaat. Gepland voor Q4 2022. 
 
Extra gemoedsrust dankzij de nieuwe aanwezigheidsautomatisering in de Hue-app 
 
De nieuwe Philips Hue aanwezigheidsautomatisering in de Hue-app laat uitschijnen dat er altijd iemand 
thuis is. Het is ontworpen om jouw huis te beveiligen met licht en je gemoedsrust te geven wanneer je 
weg bent. Deze gespecialiseerde automatisering schakelt jouw verlichting automatisch aan en uit op tijden 
dat je ze meestal gebruikt, en in de kamers die je selecteert. Je kan kiezen welke lampen je wil 
automatiseren en of je ze overdag continu wilt aan- of uitschakelen of alleen wanneer het buiten donker 
is. Beschikbaar begin september 2022.   
 
"Bij Philips Hue geloven we dat de voortdurende integratie van slimme verlichting en home entertainment 
steeds relevanter wordt voor onze gebruikers, of ze nu gamen, TV kijken of naar muziek luisteren. Met 
onze nieuwe producten en app-functies blijven we een spectaculaire en gebruiksvriendelijke 
entertainmentervaring bieden. We weten ook dat onze gebruikers design-bewust zijn en daarom streven 
we ernaar om hen nieuwe, boeiende en elegante verlichtingsproducten te bieden die hun interieur 



   
 

opwaarderen en de mogelijkheid bieden om de sfeer te personaliseren," aldus Jasper Vervoort, Business 
Leader Philips Hue bij Signify.    
 
Meer informatie over de nieuwste Philips Hue-producten en app-functies vind je op www.philips-
hue.com/newlaunches 
 
Beschikbaarheid  
 

• Philips Hue Lightguide-lampen (beschikbaar in Q4 2022)  
€ 84,99 – €99,99   

• Philips Hue Lightguide-hangsnoeren in zwart of wit (beschikbaar in Q4 2022)  
€49,99 

• Philips Hue White ambiance Filament kaarslampen (beschikbaar op 13 september in EU en NAM)  
€44,99, 2-pack €64,99 

• Philips Hue Play gradient lightstrip voor PC (beschikbaar op 13 september)  
24/27-inch monitor lightstrip € 149,99, 32/34-inch €169,99, monitor lightstrip voor 3x 24/27-inch 
schermen € 259,99 

• Philips Hue Play gradient lightstrip voor PC starterkit (beschikbaar op 13 september)  
24/27-inch monitor lightstrip € 199,99, 32/34-inch € 219,99, 24/27-inch monitor lightstrip voor 3x 
24/27-inch schermen € 299.99  
 

Over Philips Hue:  
Philips Hue is de wereldleider in slimme verlichting. Met zijn assortiment slimme LED-lampen, 
verlichtingsarmaturen, sensoren en slimme schakelaars brengt Philips Hue slimme verlichting in het 
dagelijks leven. Met het slimme verlichtingssysteem bepaalt u de sfeer met prachtige kleuren en 
lichtscènes, stelt u handige timers en automatiseringen in om u veiliger te voelen in jouw omgeving, 
gebruikt u het beste licht voor jouw dagelijkse activiteiten en maakt u het leven zoveel makkelijker.  
 
Ga voor meer informatie naar www.philips-hue.com. Volg ons op onze sociale kanalen om op de hoogte 
te blijven: Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, Pinterest. 
 
Over Signify 
Signify (Euronext: LIGHT) is wereldleider in verlichting voor professionals en consumenten en verlichting 
voor het Internet of Things. Onze Philips producten, Interact connected lighting systemen en 
dataverzamelingsservices bieden bedrijfswaarde en transformeren het leven in huizen, gebouwen en 
publieke ruimtes. Met een omzet in 2021 van EUR 6,9 miljard, ongeveer 37.000 werknemers en een 
aanwezigheid in meer dan 70 landen, benutten we het buitengewone potentieel van licht om de kwaliteit 
van het leven van mensen te verrijken en voor een duurzame wereld. We werden CO2 neutraal in 
2020, staan sinds onze IPO in de Dow Jones Sustainability World Index voor vijf jaar op rij, en werden 
uitgeroepen tot Industry Leader in 2017, 2018 en 2019. Nieuws over Signify is te vinden op 
onze Newsroom, en op Twitter, LinkedIn en Instagram. Informatie voor investeerders kan worden 
gevonden op onze Investor Relations pagina. 
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