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Philips breidt zijn Ecomoods-gamma van thuisverlichting verder uit 
Het gamma koppelt de jongste ontwikkelingen in energiebesparende verlichting aan 
elegante designs en een warm, gastvrij licht. 

 
Brussel (België) – Een mooie verlichting kan het verschil maken in termen van karakter 
en sfeer van je interieur. Nu heel wat consumenten meer dan ooit begaan zijn met 
energiebesparing en hun energiefactuur, dien je dankzij het Philips Ecomoods-gamma 
helemaal geen toegevingen meer te doen op het vlak van thuisverlichting. Het gamma 
koppelt de meest recente innovaties in energie-efficiënte verlichting aan elegante en 
verfijnde designs. 

 
Personalisatie 
De jongste nieuwkomer in het succesvolle gamma is de ‘boemerang’. Door zijn 
vormgeving kan je heel creatief tewerk gaan met een, twee of zelfs meer modules die 
als een puzzel worden geschikt en aangesloten op je wand of aan je plafond. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Leuke sfeer én dimfunctie, een wereldprimeur 
Het Ecomoods-gamma van Philips behelst tafellampen, hanglampen en flexibele wand-, 
plafond- en spotlampen om bij je thuis precies de gewenste sfeer te scheppen. Veel van 
de Ecomoods-producten zijn dimbaar, voor een warme en hartelijke omgeving, geheel 
afhankelijk van de gelegenheid of van je persoonlijke smaak. Sommige modellen 
kunnen zelfs helemaal worden gedimd, een wereldprimeur voor spaarlampen. 

 
En daar blijft het niet bij… 

• Ecomoods biedt een prachtig warm, kamervullend licht met een kleurtemperatuur 
van 2700 kelvin. 

• De Ecomoods-lampen gaan 12.000 uren mee en maken het mogelijk tot 80 % op 
energie en energiekosten te besparen ten opzichte van klassieke verlichting. 
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• Het gamma is gemaakt van fijne en elegante, duurzame materialen met oog voor 
detail; er werden robuuste en bedrijfszekere componenten gebruikt, voor een 
langere levensduur. 

• Voor een maximale flexibiliteit kan je de hoogte van de hanglampen instellen of 
de spotlampen precies richten op de plek die dient verlicht. 
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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 ongeveer 122.000 personen tewerk met 
verkoop en diensten in 100 landen en behaalde een omzet van 22,6 miljard EUR in 
2011. 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 
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