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Philips werpt een nieuw licht op de feesten
Vergeet de traditionele lichtslingers en kaarsen met kerst. Vertrouw voortaan op Philips
om uw feesten te verlichten! Sfeer gegarandeerd.
De eindejaarsfeesten komen alweer dichterbij…
Misschien denk je al na over de kerstversiering of het
menu dat je met oudejaar wilt serveren. Alles moet
immers pico bello zijn. Maar wat is het geheim van
een geslaagd feest? Een aangename, warme en
gezellige sfeer. En wat heb je nodig om die sfeer te
scheppen? Een kerstboom, een lekker glaasje wijn…
én mooie lichtjes. Dit jaar kun je je kaarsen en goeie
oude lichtslingers gerust op zolder laten. Philips zorgt
voor alles, met zijn LED-verlichting: praktisch, zuinig,
veilig én sfeervol!
LivingColors - 16 miljoen kleuren in je intérieur
Waarom zou je je huis niet eens in een rode gloed
dompelen, als de mantel van de kerstman? Of groen,
als de kerstboom? Of misschien verkies je wel
turkoois of paars, net als de servetten die je hebt
gekozen om je feesttafel op te fleuren. Met de
LivingColors-lampen van Philips is alles mogelijk. Met
één druk op de knop kies je je favoriete kleur uit meer
dan 16 miljoen tinten. Met deze LED-technologie kun
je bovendien ook de lichtintensiteit en het
kleurcontrast instellen. Zo heb je steeds een sfeer die
helemaal aangepast is aan de gelegenheid en je
persoonlijke smaak.
LivingColors maakt deel uit van het gamma LivingAmbiance van Philips. Dat bestaat uit een
reeks verlichtingsapparaten, waaronder een nieuwe tafellamp: LivingColors Bloom. Dankzij de
draadloze technologie komt er geen specifieke installatie bij kijken. Je plaatst de lamp waar je
maar wilt, drukt op de kop van de afstandsbediening en geniet van de sfeer. Met LivingColors
Bloom geef je met één druk op de knop je kamer een totale make-over. De meest eenvoudige,
snelle en praktische feestversiering ooit!
LivingColors Bloom van Philips: tafellamp, hoogvermogen LED, waaier van 16 miljoen kleuren,
instelbare intensiteit, zwart aluminium afwerking. Adviesprijs voor de LivingColors Bloom met
afstandsbediening: vanaf € 89.
Alle producten uit het gamma LivingAmbiance van Philips kunnen worden verbonden met één
enkele afstandsbediening. Het logo SmartLink op de verpakking wijst erop dat het product met
andere SmartLink-producten werkt.

CandleLights et TeaLights – de magie van kaarsen in alle veiligheid
Een feest zonder kaarsen is geen feest! Maar kaarsen houden wel een risico in… vooral in deze
eindejaarsperiode. Omdat een kerstboom makkelijk vuur vat, is het ten stelligste afgeraden
kaarsen in de buurt ervan te plaatsen. Dat weet iedereen. Ook met kinderen is de grootste
voorzichtigheid geboden. En dan hebben we het nog niet over het kaarsvet op je mooie
tafellaken… een echte ramp! En toch heeft niemand zin om zich het mooie kaarslicht te
ontzeggen. De oplossing? CandleLights en TeaLights, de kunstkaarsjes van Philips. Ze helpen je
steevast uit de brand!
CandleLights en TeaLights zijn LED-kaarsjes in een elegante kaarsenfles gemaakt van mat glas.
Met hun zachte fonkeling en hun warme schittering, geven ze
perfect de gloed weer van klassieke kaarsen. Zo geniet je van
een stralend licht en schep je een aangename sfeer, zonder
ongemakken. Geen vlammen, geen vuur, geen geurtjes, geen
kaarsvet en geen enkel risico op brand. En dankzij de LEDtechnologie komt er ook geen warmte vrij: de kaarsen blijven
koud. Niemand kan er zich dus aan verbranden.
De CandleLights en TeaLights kunstkaarsjes kunnen in alle
veiligheid door het hele gezin worden gebruikt. Zowel binnen
als buiten. Ze werken op een batterij die lang meegaat en
kunnen tot 20 uur aan een stuk door branden zonder dat je ze
moet opladen. Om ze aan of uit te zetten hoef je niet eens naar
een knopje te zoeken; je kantelt ze gewoon.
CandleLights en TeaLights van Philips - adviesprijs:
vanaf € 10,99.
Dankzij zijn speerpunttechnologie in LEDs, kan Philips
verlichtingsapparaten bieden die energiezuinig zijn, lang
meegaan en de gewenste sfeer in huis scheppen.
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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 120.000 personen
tewerk met verkoop en diensten in 100 landen en behaalde een omzet van 22,3 miljard EUR in
2010. De onderneming is marktleider in cardiologische zorg, acute zorg en thuiszorg, in energieefficiënte verlichting en nieuwe verlichtingsoplossingen, in lifestyle producten, met een sterke
leiderspositie in scheerapparaten, draagbare entertainment en tandverzorging.
Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter en www.philips.be

