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Het slimme verlichtingsplatform van WiZ: nu ook compatibel met de de Matter-standaard  
 

• WiZ certificeert alle producten om te werken met Matter, waardoor alle nieuwe en huidige 
WiZ-gebruikers hun WiZ-lampen kunnen bedienen met Matter zodra de certificering rond is. 

 
Eindhoven, Nederland – Signify (Euronext: LIGHT), de wereldleider in verlichting, certificeert al zijn 
WiZ-producten als Matter-compatibel. Het pionieren met Matter is een volgende belangrijke stap in 
het realiseren van de WiZ-missie om slimme verlichting voor iedereen toegankelijk te maken en meer 
betekenis te geven in het dagelijks leven. 
 
Matter: een standaard die de industrie verenigt 
De Connectivity Standards Alliance (CSA), voorheen de Zigbee Alliance, heeft de Matter-standaard 
gecreëerd als middel om interoperabele producten op de markt te brengen die functioneren over 
merken en platformen heen met meer privacy, veiligheid en eenvoud. 
 
WiZ is zeer toegewijd aan Matter en zal zijn volledige portfolio compatibel maken, inclusief lampen 
en slimme stekkers. Hiermee blijven we onze belofte waarmaken om de meest intuïtieve 
gebruikerservaring en veilige connectiviteit aan onze gebruikers te bieden. Alle nieuwe slimme 
verlichtingsproducten van WiZ zullen vanaf de tweede helft van 2023 het Matter-logo op hun 
verpakking hebben zodat consumenten ze gemakkelijk kunnen herkennen. Zodra de Matter-
certificering is voltooid, zullen alle producten die sinds het tweede kwartaal van 2021 zijn 
geproduceerd een over-the-air (OTA) firmware-update ontvangen om deel uit te maken van het 
Matter-ecosysteem. Dit omvat eerder gekochte en reeds geïnstalleerde producten. WiZ is begonnen 
met het certificeren van zijn volledige productportfolio, inclusief lampen en slimme stekkers, om met 
Matter te werken. De certificering zal naar verwachting eind 2022 voltooid zijn.  
 
WiZ-gebruikers zullen blijven genieten van de beste verlichtingservaringen en geavanceerde functies 
zoals dynamische lichtmodi, aanpasbare lichtscènes en dual-zone lichtregeling met behulp van de 
WiZ-app. Maar nu kunnen ze ook WiZ-lampen laten werken met elk Matter-apparaat om hun slimme 
huis nog slimmer te maken. 
 
"We zijn bijzonder trots om aan te kondigen dat onze producten zo snel Matter zullen ondersteunen. 
Deze technologie die de industrie verenigt, zal de introductie van slimme huizen versnellen en 
consumenten in staat stellen al hun slimme apparaten naadloos met elkaar te connecteren. Door Matter 
in ons volledige productportfolio op te nemen, biedt WiZ zijn gebruikers meer flexibiliteit en toegang tot 
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gebruiksvriendelijke technologie met als doel het dagelijkse comfort te verbeteren", aldus Maikel Klomp, 
Business Leader van WiZ Connected. 
 
Matter voor Connected by WiZ-merken 
Nu het WiZ-platform Matter ondersteunt, kunnen al onze "Connected by WiZ"-partners (bedrijven 
die de WiZ-technologie integreren in hun eigen merkproducten) gemakkelijk hun producten 
certificeren om met Matter te werken. Philips Smart LED zal naar verwachting eind 2022 zijn 
volledige portfolio gecertificeerd hebben. 
 

--- EINDE --- 
 
Voor meer informatie kan je contact opnemen met: 
 
PR Manager Signify Benelux 
Dominique Zaman 
E-mail: dominique.zaman@signify.com 
Tel : +32 494 84 33 54  
 
Over WiZ Connected 
WiZ Connected is een leverancier van Internet of Things-softwareoplossingen die zich richt op het 
leveren van gebruiksvriendelijke, op Wifi gebaseerde slimme verlichting. WiZ is eigendom van Signify, 
de wereldleider in verlichting, en bedient zowel consumenten- als professionele markten in meer dan 
70 landen. Meer informatie over WiZ Connected en hoe hun innovatieve, geconnecteerde 
verlichtingsoplossingen het dagelijkse leven eenvoudiger maken, vind je op 
https://wizconnected.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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