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Philips en Marvel stimuleren de verbeelding van de jonge heldjes met de 
nieuwe Spiderman-lampen 

 
Met de superkrachten van Philips en Marvel worden kinderkamers omgetoverd in een 
wereld van fantasie 
 
Brussel, België – Koninklijke Philips N.V., wereldleider in LED-verlichting, heeft een 
verlichtingsgamma voor kinderen ontwikkeld geïnspireerd op Marvels superheld Spider-
Man. Met de lampen wordt de verbeelding van de kinderen geprikkeld tijdens het spelen, 
maar kunnen ze ook met een gerust hartje gaan slapen.  
 
Het Philips Mavel Spiderman-gamma stimuleert de creativiteit van de jonge heldjes door 
een wereld van licht te projecteren, waardoor ze zich tijdens het spelen helemaal 
kunnen uitleven. Als het tijd is om te gaan slapen, zorgt Spider-Man ervoor dat de 
kindjes zich veilig voelen door ’s nachts, wanneer ze dat het meeste nodig hebben, een 
zweempje licht te verspreiden.   
 
Het gamma Philips Marvel Imaginative Lighting heeft alles mee om de kindjes én al wie 
kinds is gebleven, te bekoren: 
 
Voor speelhelden… 
 
Spiderman projector: breng hun bedverhaaltjes tot leven door in de kamer 
afbeeldingen van de superheld te projecteren. Dankzij de drie projectorwielen met 
24 afbeeldingen zullen ze zich geen moment vervelen.  
 

 
Spiderman wandlamp: laat Spider-Man het daglicht kleuren. Deze 
wandlamp met afbeeldingen van Spider-Man stralen dag na dag een leuk, 
warmwit LED-licht van topkwaliteit uit.  
 
 
 

Spiderman hang- en tafellamp: plaats de kinderkamer helemaal in het 
teken van sfeer en avontuur met deze lampenkap van Spider-Man.  
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Om de nacht in alle rust door te komen… 
 
Spiderman zaklamp: stelt de kindjes gerust en helpt ze als een held het duister 
te trotseren. Met deze zaklamp vinden ze ’s nachts hun weg in de gang tot aan 
het toilet… of kunnen ze de slechteriken najagen!   

 
Spiderman nachtlamp: stel ze gerust met dit lampje van de superheld: 
het wordt geactiveerd door een bewegingssensor die automatisch het licht 
aanschakelt wanneer het kind wakker wordt. Een daglichtsensor 
accumuleert de energie voor 's nachts. Dit nachtlampje is makkelijk te 
plaatsen en kan flexibel overal in de kamer worden verplaatst.  
 
 

Verlicht hun creativiteit met het volledige gamma Imaginative Lighting van Philips en 
Disney. Het telt tientallen hang-, tafel- en wandlampen waarin hun favoriete personages 
een hoofdrol spelen, van Mickey en Minnie Mouse tot Cars en Winnie de Poeh. Stel je 
kindjes 's nachts gerust met SoftPals, leuke nachtlampjes in de vorm van de vriendjes 
Mike en Sulley van Monsters en co.  
 
Het Philips Marvel Imaginative Lighting gamma is vanaf april verkrijgbaar. Neem een 
kijkje op www.philips.com/marvel.  
 
Aanbevolen verkoopprijzen:  
- Spiderman projector: € 19,95 
- Spiderman wandlamp: € 34,95 
- Spiderman hanglamp: € 29,95 
- Spiderman tafellamp: € 39,95 
- Spiderman zaklamp: € 9,95 
- Spiderman nachtlamp: € 9,95 
 
 
Meer informatie bij: 
Elke Moereels 
PR Manager Lighting & Healthcare a.i. 
Tel.: +32 2 525 80 78 (niet voor publicatie) 
E-mail: elke.moereels@philips.com 
 
Philips Customer Care Center, tel. 00800 7445 4775 
 
Over Koninklijke Philips N.V.: 
Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) stelt zich als gediversifieerde 
onderneming actief op het gebied van “Gezondheid & Welzijn” tot doel het leven van de 
mensen te verbeteren door zinvolle innovaties op het vlak van gezondheid, lifestyle en 
verlichting. Philips, met hoofdkantoor in Nederland, behaalde een omzet van 23,3 miljard 
EUR in 2013 en stelt ongeveer 115.000 personen tewerk met verkoop en diensten in 
meer dan 100 landen. De onderneming is marktleider op het gebied van cardiale zorg, 
acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe 
verlichtingstoepassingen, alsmede op het gebied van scheerapparaten, haartrimmers en 
mondverzorgingsproducten. 

http://www.philips.com/marvel
mailto:elke.moereels@philips.com
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Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter. 
 
 
Over Marvel Entertainment 
Marvel Entertainment, LLC, een volledige dochteronderneming van The Walt Disney 
Company, is een van de meest vooraanstaande entertainmentbedrijven op basis van 
personages ter wereld. Het kan prat gaan op een bibliotheek van meer dan 8.000 
personages die sinds meer dan 70 jaar de hoofdrol spelen in tal van media. Marvel 
gebruikt de franchises van zijn personages in het entertainment, licenties en 
publicaties. Meer informatie is te vinden op www.marvel.com.  
 

http://www.philips.com/newscenter
http://www.marvel.com/

