
 

Press Information 
 
 
Juni 2012 
 
Ref.: 4052 
 

Terug naar school 

Al aan een goede bureaulamp gedacht? 
 
Brussel (België) – Nog enkele dagen, en dan begint het nieuwe schooljaar. Bij klein én 
groot stijgt de spanning. De kids hebben een nieuwe boekentas, nieuwe schoenen… 
Maar hebt u ook al aan een nieuwe bureaulamp gedacht? Nochtans is goede verlichting 
absoluut noodzakelijk om goed te kunnen studeren. 
 
U hebt het zelf al vaak gemerkt: soms volstaat een klein streepje zon om u prima te 
voelen. Licht is nu eenmaal essentieel voor ons welbehagen, energie en motivatie. Als 
we aan onze schrijftafel zitten, is dat niet anders: een goed verlicht bureau verhoogt de 
motivatie en de concentratie. Aangepaste verlichting voorkomt bovendien vermoeide 
ogen en de hoofdpijn die er het gevolg van is. Overdag is het met volle teugen genieten 
van daglicht, maar ‘s avonds – wanneer de kids hun huiswerk maken – is een goede 
bureaulamp een must. 
 
Vier tips voor een goed verlicht bureau 
 

• Kies voor eco-energetische verlichting. Aangezien onze studenten vast van plan 
zijn om ettelijke uren aan hun bureau door te brengen, opteert u maar beter voor 
verlichting die zuinig omspringt met energie. 

 
• Plafondverlichting volstaat niet. Bovendien kan die storende schaduwen werpen 

op de schrijftafel. Kies daarom voor een bureaulamp en plaats die vóór uw 
studerende oogappel, ietwat links bij een rechtshandige, ietwat rechts bij een 
linkshandige. 

 
• Geef de voorkeur aan een bureaulamp met knikarm. Dan kunt u het licht 

makkelijker op de gewenste plaats richten. Hoe flexibeler de knikarm, hoe 
nauwkeuriger u kunt richten. 

 
• Vermijd verblinding. Kwaliteitsarmaturen zijn zo ontworpen dat ze verblinding 

tegengaan. Als u zorgt dat het oppervlak van uw schrijftafel het licht niet 
weerkaatst (geen gelakt bureau bijvoorbeeld), zit u perfect. 

 
 
 
 



Voor de kinderen (en voor al wie jong van geest is) ontwierp Philips een 
toffe kleine bureaulamp, verkrijgbaar in diverse vrolijke kleuren. De 
bureaulamp met flexibele arm is voorzien van een spaarlamp en 
verspreidt aangenaam licht voor een zacht prijsje. Deze bureaulamp 
van Philips is verkrijgbaar in roze, blauw, grijs en wit, wordt geleverd 
met een lampje van 11 watt en kost 22,95 euro. 
 

 
 
 
 
Designliefhebbers zullen als een blok vallen voor deze 
Roswell. De lichtgevende schijf – die wat weg heeft van een 
ufo – rust op een knikarm met drie scharnieren, wat garant 
staat voor buitengewone flexibiliteit. Ideaal dus voor heel 
gerichte verlichting. Vooral ook omdat deze Roswell uitgerust 
is met een uiterst krachtige PowerLED. Die verspreidt een 
warm wit licht en gaat liefst 20.000 uur mee! Tegen dan is uw 
benjamin al lang afgestudeerd als arts… 
Bureaulamp Roswell uit de myHomeOffice-collectie van 
Philips, verkrijgbaar in wit en grijs – 279 euro. 
 
 

 
 
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. 070 700 036 
 

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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