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Pas het uiterlijk van uw armatuur aan bij uw woning met Philips StyleTwist
Kies uit een reeks elegante glasplaten om uw licht te personaliseren en uw woning te
completeren
Frankfurt, Duitsland – uw smaak is uniek. Steeds meer wordt u in staat gesteld
voorwerpen aan te passen aan uw eigen stijl en voorkeur. Dus, waarom zouden de
vormgeving en het licht in uw woning ook niet uniek mogen zijn? Nu is dat mogelijk.
Philips presenteert de nieuwe StyleTwist vormgeving in de InStyle-familie LEDarmaturen. StyleTwist is verkrijgbaar als wand- of pendelarmatuur in een hele reeks
heldere kleuren en ontwerpen, en bestaat uit zeven sets glazen panelen die het uiterlijk
van het ontwerp veranderen en zo het lichtgevoel en de sfeer in uw woning regelen.
Maak de vormgeving van uw licht op maat…
Met zijn hedendaagse aluminium afwerking geeft de Philips StyleTwist uw ruimte een
onmiddellijke opwaardering en past hij in elke interieurstijl. De elegante afwerking vormt
een perfecte frame voor de reeks van zeven sets glaspanelen die verkrijgbaar zijn in een
keuze aan kleuren en ontwerpen; waaronder rookzwart met een transparante lijn,
doorschijnend rood, en mat met een helder 'krullend' ontwerp. Er worden voortdurend
nieuwe ontwerpen toegevoegd aan de StyleTwist-reeks, u kan dus het uiterlijk van uw
armatuur aanpassen aan de nieuwste modekleuren - of simpelweg aan uw eigen smaak.
Vind uw eigen lichtstijl…
Het wisselen van de glaspanelen is eenvoudig en u kan uw ontwerp aanpassen zonder
dat daarvoor speciaal gereedschap of hulp van deskundigen bij nodig is. De glaspanelen
worden los van de wand- of pendelarmatuur aangeschaft, u kan dus
een set kiezen die geschikt is voor uw woning.
Met Philips StyleTwist kunt u genieten van een door uzelf ontworpen
armatuur die uw eigen schrandere, persoonlijke stijlgevoel
weerspiegelt.
Belangrijkste eigenschappen:
• Verkrijgbaar als pendel- en wandlamp
• Frame in kleur gelakt (aluminium)
• Keuze uit zeven sets glasplaten
o Rookzwart met een transparante lijn
o Doorzichtig rood
o Mat met een heldere ‘krullende’ vormgeving
o Hoogglans wit & mat wit (2 zijden)
o Wit met heldere lijnen
o Natuurlijke kiezels
o Groen woud

• Wandlamp met geïntegreerde aan/uit-schakelaar
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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

