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PHILIPS ARCITONE – EEN VERNIEUWEND GAMMA VAN SLANKE
ARMATUREN VOOR STIJLBEWUSTE CONSUMENTEN DIE HET NET DAT
TIKKELTJE ANDERS WILLEN
Frankfurt (Duitsland) – Philips heeft vandaag de lancering aangekondigd van zijn
gamma Arcitone-armaturen met een minimalistisch, architecturaal design dat de
thuisomgeving een eigentijdse uitstraling verleent. De Arcitone-armaturen zijn bedoeld
om integraal deel uit te maken van het bouwwerk en te versmelten met de architectuur,
om zo de thuisomgeving te optimaliseren.
Philips Arcitone maakt gebruik van de jongste verlichtingstechnologieën en biedt als
dusdanig een van de meest vernieuwende en slanke ontwerpen van de markt, terwijl de
armaturen tegelijk zorg dragen voor het milieu. Dankzij het luxueuze en exclusieve
design van Philips Arcitone voelen mensen zich uniek en kunnen ze hun woning een
imago verlenen dat perfect past bij hun verfijnde levensstijl.
Philips Arcitone is ook gebaseerd op duurzame, energie-efficiënte technologieën met
lange levensduur, zoals EcoHalogen of High Power LED. Op die manier kan de
consument zijn armatuur op een duurzame manier aanpassen aan zijn stijl en identiteit.
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Allard Bijlsma, CEO van Philips Consumer Luminaires: "Philips Arcitone is een gamma
van architecturale, toekomstgerichte armaturen die een brug slaan tussen innovatie,
architecturaal design en sfeerverlichting. Dankzij de unieke 'look en feel' kun je de
armaturen heel eenvoudig combineren en aanpassen aan je moderne en architecturale
thuisomgeving. Mensen willen zich uniek voelen en een bepaald imago uitstralen; het
vooruitstrevend design en het minimalistisch doch elegant uitzicht van Arcitone maken
het mogelijk om dit gevoel te projecteren in de woning."
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Sarah Facxin
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Tel.: +32 2 525 80 78 (niet voor publicatie)
E-mail: sarah.facxin@philips.com
Philips Customer Care Center, tel. 080080190

Over Koninklijke Philips Electronics
Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) stelt zich als
gediversifieerde onderneming actief op het gebied van “Gezondheid & Welzijn” tot doel
het leven van de mensen te verbeteren door tijdige innovaties. Philips is een
wereldleider in gezondheid, lifestyle en verlichting; het bedrijf integreert technologie en
design in oplossingen die afgestemd zijn op de mensen, die steunen op een grondige
kennis van de consumenten en de merkbelofte “sense and simplicity”. Philips met
hoofdkantoor gevestigd in Nederland stelt meer dan 116.000 personen tewerk in 60
landen en behaalde een omzet van 23 miljard EUR in 2009. De onderneming is
marktleider in cardiologische zorg, acute zorg en thuiszorg, in energie-efficiënte
verlichting en nieuwe verlichtingsoplossingen, in lifestyle producten, met een sterke
leiderspositie in flat TV, scheerapparaten, draagbare entertainment en tandverzorging.
Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter en
www.philips.be
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