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Beleef je favoriete film of game vanaf nu extra intens dankzij de nieuwe Philips Hue Sync 
TV-app voor Samsung-tv's 
 
• De Philips Hue Sync TV-app voor Samsung-tv's brengt een naadloze lichtsynchronisatie 

wanneer je tv kijkt of games speelt en is compatibel met alle tv-inhoud en video-indelingen, 
inclusief native apps 

• Andere nieuwe introducties zijn de Philips Hue Resonate wandlamp voor buiten en de Philips 
Hue Tap dial switch die nu verkrijgbaar is met een nieuwe ronde mini-houder. 
 

Eindhoven, Nederland – Signify (Euronext: LIGHT), de wereldleider in verlichting, kondigt vandaag 
een nieuwe reeks producten aan, met als belangrijkste introductie de Philips Hue Sync TV-app voor 
Samsung-tv's. Met de nieuwe betalende app kunnen filmliefhebbers en gamers genieten van een 
naadloze lichtsynchronisatie-ervaring met alles wat ze op tv bekijken of afspelen, inclusief native 
apps zoals Netflix en Disney+. Met deze samenwerking brengen Samsung en Philips Hue nieuwe, 
innovatieve en meeslepende manieren om te genieten van tv, films en games.  
   
De nieuwe Philips Hue Sync TV-app synchroniseert je Philips Hue verlichting met alles wat op je 
Samsung-tv wordt getoond. Zo kan je genieten van een naadloze en meeslepende 
lichtsynchronisatie-ervaring tijdens het gamen of het bekijken van een film, zelfs via native apps zoals 
Netflix en Disney+. Dit is een van de belangrijkste voordelen van de Philips Hue Sync TV-app ten 
opzichte van de bestaande Philips Hue Play HDMI-synchronisatiebox, waarmee je niet kan 
synchroniseren met smart tv-apps.  

  
"Dit is een ongelooflijke mijlpaal in de home entertainment ontwikkeling van Philips Hue en onze 
steeds evoluerende samenwerking met Samsung. We zijn er trots op om meer spectaculaire en 
gepersonaliseerde ervaringen te bieden met onze nieuwe Philips Hue Sync TV-app en kijken ernaar uit 
om deze nieuwe manier die surroundverlichting mogelijk maakt wereldwijd in de huiskamers te 
brengen", zegt Jasper Vervoort, Business Leader Philips Hue bij Signify. 
  
Bij Philips Hue draait alles om personalisatie. Zo biedt de nieuwe Philips Hue Sync TV-app 
verschillende aanpassingsmogelijkheden: gebruikers kunnen de intensiteit van de synchronisatie-
ervaring instellen, de helderheid van de lampen aanpassen, de video- of gamemodus selecteren, 
automatisch starten inschakelen, en meer. Je kan de beste thuisbioscoopervaring creëren door een 
entertainmentzone te maken in de Philips Hue-app op je mobiele apparaat – zo kan je de lampen 
selecteren die je wil synchroniseren en deze vervolgens naar de juiste plaats en hoogte slepen ten 
opzichte van je tv-toestel. De app ondersteunt alle beeldformaten zoals 8K, 4K en HDR 10+. 
   

https://www.signify.com/nl-nl
https://www.philips-hue.com/nl-nl/p/hue-play-hdmi-sync-box-/8718699704803


 

   
 

"We zijn verheugd om samen met Philips Hue de Philips Hue Sync TV-app naar Samsung-tv's te 
brengen", zegt James Pi, Head of Experience Planning Group, Visual Display Business bij Samsung 
Electronics. "Deze innovatieve app biedt onze gebruikers een nieuwe manier om tv-content te ervaren 
door zich onder te dompelen in hun favoriete film of game. Het brengt entertainment via onze tv's 
naar een heel nieuw niveau."  
  
De Philips Hue Sync TV-app is te downloaden op 2022 en nieuwere Samsung QLED-tv's in de Q60-
reeks of hoger. De app kan worden aangekocht en gedownload op individuele tv's in de Samsung TV-
app store. Voor andere tv-merken kan de Philips Hue Play HDMI-synchronisatiebox worden gebruikt, 
die je met een HDMI-kabel op je tv kan aansluiten, met het verschil dat er niet gesynchroniseerd kan 
worden met smart-tv-apps. 
 
Nieuwe buitenlampen en schakelaars 
 

Naast innovaties op het gebied van home entertainment zijn er nog meer nieuwe Philips Hue-
producten aan te kondigen.  
 
De Philips Hue Resonate wandlamp heeft een strak zwart design en geeft warm tot koel wit en 
gekleurd licht dat naar beneden schijnt in elke buitenruimte. De wandlamp kan kleur geven aan 
veranda's of patio's of een warm welkom creëren voor gasten wanneer het in de buurt van de 
voordeur wordt geplaatst. Het licht kan worden versmald met de meegeleverde clip om het uiterlijk 
van de lichtdriehoek te personaliseren, perfect voor smallere muren of pilaren.  
     
De Philips Hue Tap dial switch is nu verkrijgbaar met een nieuwe ronde mini-houder als alternatief 
voor de vierkante muurbevestiging. De mini-houder is kleiner dan de standaardbevestiging en geeft 
je ook de flexibiliteit om de draadloze afstandsbediening overal te monteren: aan de muur zoals een 
gewone lichtschakelaar, aan kasten of op magnetische oppervlakken zoals de koelkast. 
 

Vorig jaar werd reeds de de Philips Hue Go draagbare tafellamp aangekondigd. Nu is bekend dat 
deze vanaf 21 februari 2023 beschikbaar zal zijn om binnen en buiten de juiste sfeer te creëren. 
 

Ga voor meer informatie over de Philips Hue-producten en -functies naar https://www.philips-
hue.com/nl-nl  
 

Beschikbaarheid 
   

• Philips Hue Sync TV-app (vanaf 5 januari 2023 in de Samsung TV-app store, EUR 129,99) 

• Philips Hue Resonate neerwaartse wandlamp (24 januari 2023, EUR 119,99)  

• Philips Hue Tap-draaiknop met mini-houder (14 maart 2023, EUR 49,99)  

• Philips Hue Go draagbare tafellamp (21 februari 2023, EUR 159,99) 
  

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

PR Manager Signify Benelux 

https://www.philips-hue.com/nl-nl/p/hue-play-hdmi-sync-box-/8718699704803
https://www.philips-hue.com/nl-nl
https://www.philips-hue.com/nl-nl


 

   
 

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 zes 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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