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Met de nieuwe prijswinnende Philips LED Lamp Finder app is het vinden
van een eenvoudige en elegante lichtoplossing kinderspel
Philips heeft zijn nieuwe Philips LED Lamp Finder app gelanceerd, een
smartphoneapplicatie om je te helpen de perfecte lamp te vinden voor de gewenste
kamer in huis. De mobiele applicatie, die al werd bekroond met een FWA-award, biedt
eenvoudige tips over een aantal LED-verlichtingsopties en helpt je de LED-lamp te
kiezen die het beste past bij jouw levensstijl en die van je gezin. De app kan worden
gedownload van de Philips LED Lightshow website op
www.philips.com/seewhatlightcando, bij Philipsretailers en in de Apple en Android
onlinestores.
Werking van de app
De app geeft advies over het lichtrendement en het gewenste lichtniveau. Je doorbladert
gewoon de catalogus en maakt je keuze. Of je kunt een 'basislamp' selecteren en dan
een vervangingsprocedure in drie stappen volgen: eerst kies je de fitting, dan het
lichtrendement en tot slot kies je de lamp uit de voorgestelde keuzelijst. De tool rekent
ook het aantal watt om naar lumen (wat de maateenheid voor het geproduceerde licht
is), met tips voor een 'optimale belichting' van elke kamer in je woning, zodat de
gewenste prestaties worden bereikt. De app stelt niet alleen specifieke lampen voor uit
het gamma LED-producten van Philips, maar verstrekt ook belangrijke kenmerken en
voordelen die je in overweging kunt nemen als je je eigen winkelmandje met LEDlampen samenstelt. Van zodra je mandje klaar is, kun je het makkelijk opvragen
wanneer je de volgende keer al dan niet online gaat winkelen.

LED-lampen bieden een energiezuinig licht van prima kwaliteit, dat je kamers op tal van
manieren kan verlichten.
Meer informatie over het volledige gamma is te vinden op
www.philips.com/seewhatlightcando.
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Opmerkingen voor de redacteurs
De LED Lamp Finder app is beschikbaar op www.philips.com/seewhatlightcando
De app kan ook worden gedownload via de QR-codes in een selectie van winkels of
rechtstreeks in de Apple en Android onlinestores.
Meer informatie bij:
Sarah Facxin
PR Manager Lighting & Healthcare
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 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
energie-efficiënte 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
Over de FWA
FWA, of Favourite Website Awards, is een internetawardprogramma en een
inspirerende portaalsite die door de hele sector wordt erkend. Het werd opgericht in mei
2000 en is het drukstbezochte websiteawardprogramma in de geschiedenis van het
internet, met, in juli 2011, ruim 140 miljoen bezoeken (en meerdere miljarden hits op hun
servers). Meer achtergrondinformatie is te vinden op:
www.thefwa.com/about/general-info.
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