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De laatste Philips Hue-innovaties brengen je huis en je tuin tot leven
Signify breidt het Philips Hue portfolio uit met nieuwe armaturen en accessoires voor een
nog gemakkelijkere bediening van je slimme verlichting
•
•
•
•

Met de nieuwe Philips Hue Amarant verstraler creëer je dankzij het unieke ontwerp prachtige
lichteffecten in je tuin
De Philips Hue Appear muurlamp kreeg een roestvrijstalen afwerking en is eenvoudig te monteren
De Philips Hue wall switch module geeft slimme controle over bestaande traditionele
lichtschakelaars
De vernieuwde Philips Hue dimmer switch heeft twee manieren om lichtscènes in te stellen en
biedt een intuïtieve draadloze bediening

Eindhoven, Nederland - Signify (Euronext: LIGHT), de wereldleider in verlichting, breidt zijn Philips Hueportfolio uit met twee buitenlampen om tuinen en veranda's verder te personaliseren, een nieuwe
wandschakelaarmodule die bestaande lichtschakelaars slim maakt, en een vernieuwde Philips Huedimschakelaar. Slimme verlichting voor binnen en buiten was nog nooit zo eenvoudig in gebruik.
"We blijven het portfolio van Philips Hue uitbreiden om de gemakkelijkste slimme verlichting aan te
bieden zodat je de sfeer in elke ruimte van je huis kan personaliseren, binnen én buiten. Met de
nieuwe schakelaars gaan we weer een stap verder in het bieden van puur comfort en intuïtieve
bediening voor onze consumenten", aldus Jasper Vervoort, Business Leader Philips Hue bij Signify.
Betover je buitenomgeving met kleurrijk licht
Met de nieuwe Philips Hue Amarant verstraler kan je je buitenomgeving gelijkmatig aanstralen met
het juiste sfeerlicht, winter en zomer. Kies je favoriete kleur in de Hue app en creëer unieke lichtvormen
op grote objecten zoals muren, hekken en hagen. Het wallwash-effect met levendig licht in miljoenen
kleuren wordt intenser door de metalen kap en versterkt de look en feel van een lege muur in de tuin
of op het balkon. De Amarant kan op de vloer worden gemonteerd of ondersteboven op een
overhangend dak om de buitenverlichting naar een hoger niveau te tillen. Als deel van de collectie
laagspanningsarmaturen is de Amarant eenvoudig te installeren en uit te breiden met meer armaturen
om je buitenomgeving om te toveren tot een sfeervolle oase.
De Philips Hue Appear, een populaire muurlamp in het portfolio, kreeg nu een roestvrijstalen
afwerking en is gemakkelijk te installeren. De inox armatuur zorgt voor een krachtig op en neer
zwevend lichteffect in (warm) wit en miljoenen lichtkleuren en geeft een luxueuze uitstraling aan je
buitenomgeving. Het bevestigen van de Appear gebeurt in een handomdraai: monteer de lamp
eenvoudig aan de muur met de pin-connector, ontspan en... geniet!

Meer controle en gemak met nieuwe accessoires
Je had vrienden over de vloer of je poetshulp kwam langs en ineens reageert je Philips Hue-verlichting
niet meer zoals je wilt... Herkenbaar? De nieuwe Philips Hue wall switch module is de ideale aanvulling
op elk Philips Hue-systeem. De module wordt geïnstalleerd achter je bestaande lichtschakelaars – het
worden slimme schakelaars en met je Philips Hue-verlichting binnen handbereik. Of het nu via de app
is of via spraakbesturing, je moet niet meer uit je zetel komen om de schakelaars te bedienen die een
familielid of gast heeft uitgeschakeld. Bovendien kan je in de Hue app makkelijk lichtscènes selecteren
en de werking van de schakelaar aanpassen om de sfeer nog meer te personaliseren. De Philips Hue
wall switch module werkt op batterijen met een minimale gebruiksduur van vijf jaar.
Eén van de meest populaire Philips Hue-accessoires kreeg een upgrade: de Philips Hue dimmer
switch. Met de vernieuwde dimmer switch kan je jouw Philips Hue-verlichting nog intuïtiever
bedienen. Zet je lampen feller, dim ze, blader door lichtscènes of stel het licht in dat het beste past
bij het moment van de dag. Bovendien werd het design aangepast zodat de dimmer switch nu ook
mooi past over je bestaande schakelaaropening, zonder rare rafelrandjes. En hij werkt draadloos.
Bevestig de dimmer waar je maar wilt of gebruik de magnetische achterkant. Liever in de hand? Dan
werkt de dimmer switch ook als handige afstandsbediening.
Beschikbaarheid en adviesprijzen
• Philips Hue Amarant Verstraler (vanaf 26 januari) - € 149,99
• Philips Hue Appear Muurlamp met roestvrijstalen afwerking (vanaf 26 januari) - € 149,99
• Philips Hue wall switch module (Lente 2021) - € 39,99 (1-pack) / € 69,99 (2-pack)
• Philips Hue dimmer switch, nieuwe versie (vanaf 26 januari) - € 19,99
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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 routines in om u veiliger te voelen in uw omgeving, gebruikt u
het beste licht voor uw 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 steeds op
de hoogte te blijven: 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 2019 realiseerden we een omzet
van EUR 6,2 miljard met ongeveer 38.000 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, op LinkedIn en op Instagram. Informatie voor beleggers is te vinden op
de pagina Investor Relations.

