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Een nieuwe manier van leven  
Philips Hue is onderdeel van iets groters geworden  

 
Met zijn verbeterde ondersteuning voor de slimme woning integreert de 
nieuwe Philips Hue Bridge 2.0 naadloos het bestaande Philips Hue 
ecosysteem van lampen met het HomeKit-platform van Apple; ook is het 
voorbereid op aanvullende integraties in de toekomst. Van Siri 
spraakbesturing tot integratie met talloze connected apparaten: de nieuwe 
krachtige Philips Hue Bridge 2.0 is klaar om verlichting tot leven te brengen 
in de hedendaagse connected woning, en ook nog na morgen. 
 
Producteigenschappen:  

 Bestaande Philips Hue-lampen worden HomeKit-compatibele 
apparaten  

 Klaar voor de toekomst met meer geheugen en kracht 

 Uitgebreide interactie met Siri spraakbesturing voor iOS 9+ apparaten via de Philips Hue Companion 
App-versie 

 Ondersteunt honderden HomeKit-apps van derden die het Philips Hue ecosysteem in staat stellen 
samen te werken met andere apparaten die geschikt zijn voor HomeKit 

 Ondersteunt het Philips Hue ecosysteem met meer dan 450 Hue Apps van derden  

 Levert door de app geleide migratie van de huidige Bridge naar de nieuwe Philips Hue Bridge 2.0 

 Klaar voor de ondersteuning van meerdere slimmewoningplatforms in de toekomst 

 Nieuwe stijlvolle vierkante vormgeving 
 
Klaar voor de slimme woning 
Philips Hue Bridge 2.0 stelt bestaande Philips Hue-lampen in staat te werken in de slimme woning en 
ondersteunt nu en in de toekomst meerdere platforms voor de connected woning op iOS en Android. De 
nieuwe Philips Hue Bridge 2.0, die is voorzien van Apple HomeKit-technologie, verandert alle Philips Hue-
lampen in lampen die via HomeKit te bedienen zijn. Dit betekent dat zij naadloos te integreren zijn met 
andere apparaten die geschikt zijn voor HomeKit, zoals thermostaten, deursloten en zonneschermen. Met 
de honderden HomeKit-apps van derden die te verwachten zijn, is Philips Hue klaar om voor elke slimme 
woning de beste verlichtingservaring te leveren en connected verlichting naar een volgend niveau te tillen. 
 
Siri spraakbesturing 
De nieuwe Philips Hue Bridge 2.0, biedt een nieuwe manier om te werken met Philips Hue-lampen: via Siri 
spraakbesturing. Verander de lampen naar een vitaliserende scène om u voor te bereiden op de komende 
dag door te zeggen “Siri, schakel mijn lampen in de stimulerende modus” of verander de sfeer in de hele 
kamer door eenvoudig te zeggen “Strandmodus”. 
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Toekomstbestendig 
De stijlvolle nieuwe vierkante Philips Hue Bridge 2.0 heeft meer processingkracht en 500 maal meer intern 
geheugen om effectief te kunnen samenwerken met meerdere apparaten voor de slimme woning en met 
apps van derden. Dit betekent dat de nieuwe Philips Hue Bridge 2.0 het Philips Hue ecosysteem zal blijven 
ondersteunen, inclusief meer dan 450 apps van derden en apparaten die geschikt zijn voor HomeKit, om 
nieuwe dynamische verlichtingservaringen te leveren in de slimme woning. 
 
Het Internet der Dingen heeft de sciencefiction in staat gesteld de werkelijkheid te ontmoeten. Nu 
verlichting een belangrijke rol speelt in de connected woning neemt Philips licht verder dan alleen maar 
verlichting door te zorgen voor een naadloze samenwerking met andere connected apparaten in de woning, 
voor spannende nieuwe ervaringen. 
 
Technische specificaties:   

 Afmetingen: 88 mm x 88 mm x 26 mm 
 
Voor nadere informatie kunt u contact opnemen met: 

Renée de Bruin  

Communications Manager Lighting Philips Benelux  

Tel: +31 611348365  

Email: renee.de.bruin@philips.com  

 

Over Koninklijke Philips N.V.:  

Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG; AEX: PHI) is een veelzijdige onderneming die actief is op het gebied 
van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op verbetering van de kwaliteit van leven van 
mensen door middel van zinvolle innovaties op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Het 
hoofdkantoor van Philips is gevestigd in Nederland. De onderneming boekte in 2014 een omzet van 21,4 
miljard euro, heeft wereldwijd circa 108.000 medewerkers in dienst, en beschikt over verkoop- en 
servicepunten verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft een leidende positie op het gebied 
van cardiologie, spoedeisende zorg en zorg op afstand, energiezuinige verlichting en nieuwe 
verlichtingstoepassingen, en op het gebied van scheerapparaten en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws 
over Philips vindt u op www.philips.com/nieuwscentrum.  

 


