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Philips Hue Festavia-lichtsnoer biedt een gepersonaliseerde verlichtingsbeleving tijdens de 
feestdagen 
 

• Creëer de perfecte sfeer in huis voor de feestdagen en speciale gelegenheden  

• Geniet van het nieuwe Sprankel-effect en de nieuwe Diffuus-stijl  
 
Eindhoven, Nederland – Signify (Euronext: LIGHT), de wereldleider in verlichting, lanceert een nieuw 
product waar gebruikers uit de hele wereld naar uit hebben gekeken: de Philips Hue Festavia-
lichtsnoer. Met de feestdagen voor de deur zal de Festavia-lichtsnoer de huizen van gebruikers 
verlichten en een gezellige sfeer creëren voor de feestdagen of andere speciale gelegenheden. 
 
De Philips Hue Festavia-lichtsnoer is voorzien van 250 slimme mini-LED's langs een snoer van 20 
meter en biedt veel flexibiliteit om jouw kerstboom, trap of elke andere ruimte in jouw huis te 
versieren. Je hoeft niet meer onder de kerstboom te kruipen om de verlichting aan of uit te doen. 
Met de Festavia-lichtsnoer kun je de verlichting dimmen en oplichten, van kleur veranderen, aan- en 
uitschakelen, timers en schema's instellen en nog veel meer, allemaal binnen de Hue-app. Bovendien 
kan je verschillende kleurpunten kiezen om een kleurverloop langs het snoer te creëren, waardoor de 
kleuren tot leven komen. Zoals bij alle Hue-producten werkt de Festavia-lichtsnoer in harmonie met 
andere Philips Hue-lampen in de ruimte. Deze kan dus ook worden gesynchroniseerd met muziek via 
de Spotify- en Samsung SmartThings-integratie, waardoor de lichten kunnen knipperen, dimmen en 
oplichten samen met jouw favoriete nummer of afspeellijst.  

Nieuwe functies: het Sprankel-effect en de Diffuus-stijl 
Samen met de Festavia-lichtsnoer zijn er nieuwe functies beschikbaar in de Hue-app. Het nieuwe 
Sprankel-effect laat elk lichtje aan het snoer fonkelen, waardoor een extra feestelijke uitstraling 
ontstaat. Voor een gezelligere setting kunnen gebruikers natuurlijk kiezen voor het bestaande Kaars- 
of Open haard-effect. Met Festavia kunnen gebruikers bovendien nog een nieuwe stijl kiezen: 
Diffuus. Terwijl de standaard Linear stijl voor het assortiment Gradient producten een naadloos 
kleurverloop geeft van het ene uiteinde van het snoer naar het andere, verspreidt de Diffuus-stijl tot 
vijf kleuren willekeurig over het snoer voor een kleurrijke, feestelijke ervaring.  

"Als wereldleider in slimme verlichting innoveren we voortdurend om de manieren waarop 
gebruikers verlichting in hun huis kunnen beleven verder uit te breiden. We zijn erg trots om het 
nieuwe slimme lichtsnoer te presenteren, een innovatie waar veel gebruikers van over de hele 
wereld op hebben gewacht.  

https://www.signify.com/


 

   
 

 

Met de Philips Hue Festavia-lichtsnoer kan iedereen een persoonlijke verlichtingsbeleving creëren 
tijdens de feestdagen. Huizen zullen oplichten als nooit tevoren", aldus Jasper Vervoort, Business 
Leader Philips Hue bij Signify.  
 
Beschikbaarheid 
Philips Hue Festavia is vanaf 15 november 2022 exclusief verkrijgbaar via https://www.philips-
hue.com voor € 159,99 

--- EINDE --- 
 
Voor meer informatie kun je contact opnemen met: 
 

PR Manager Signify Benelux 
Dominique Zaman 
E-mail: dominique.zaman@signify.com 
Tel : +32 494 84 33 54 
  
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.  
 
Voor meer informatie over de nieuwste Philips Hue-producten en app-functies kun je terecht op 
www.philips-hue.com 
 
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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