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Zin in een vleugje design bij je thuis? Haal Nick-Knack in huis, de armatuur 
met grafische look van Philips 
 
Brussel, België - Je houdt van objecten met eenvoudige lijnen en strakke vormen? Dan 
zal je helemaal weg zijn van Nick-Knack, de laatste nieuwe verlichtingsarmatuur van 
Philips. 
 
Italiaanse inspiratie 
Voor het ontwerp van dit nieuwe gamma LED-armaturen hebben de designers zich 
geïnspireerd op de filosofie van La Linea. Je kent wellicht nog wel de Italiaanse 
animatiereeks die eind jaren '70 op tv te zien was: een witte rechte lijn die zich ontpopte 
tot een sprekend figuurtje. Kenmerkend waren de elegante eenvoud en de opmerkelijke 
efficiëntie. Net daarop hebben de designers van Philips zich geïnspireerd… 
 
Of hoe rijk een minimalistisch ontwerp kan zijn 
Wat je met een simpele rechte lijn al niet kan doen! Vertrekkende van deze 
minimalistische vorm ontpopt Nick-Knack zich tot een verrassend veelzijdige armatuur. 
Zo kan je ze met behulp van twee scharnieren oriënteren om op verschillende manieren 
licht te verspreiden. De scharnieren verbreken de oorspronkelijke rechte lijn en maken 
hoeken van 45 of 90 graden mogelijk. Zo verkrijg je direct of indirect licht, afhankelijk van 
wat je wenst of van je project. 
 
Zet je Nick-Knack rechtop, in zijn sobere verticale opstelling, dan laat hij je interieur in 
een prachtig sfeerlicht baden. Heb je echter meer licht nodig om bijvoorbeeld te lezen, te 
eten of te werken, dan plooit hij zich letterlijk naar je wensen om je een meer gerichte 
verlichting te bezorgen. 
 
"Nick-Knack illustreert als geen ander hoe het grafisme het design heeft geïnspireerd", 
aldus Lieven Verdin, senior product designer voor Philips Consumer Luminaires. "We 
hebben een rechtopstaande lijn, maar met scharnieren om bepaalde hoeken te creëren, 
voor een hoekige en grafische indruk. Door met de scharnieren te spelen, verander je de 
vorm van de armatuur en pas je ze aan wat je wilt verlichten." 
 
En om je interieur een ultiem vleugje eigentijds design te verlenen, is Nick-Knack 
verkrijgbaar in tal van levendige kleuren die rechtstreeks van het palet van Mondriaan 
lijken te komen: zwart, wit, geel, rood en blauw. 
 
De kracht van LED’s 
De armaturen uit het Knick-Nack-gamma berusten stuk voor stuk op de expertise van 
Philips op het vlak van LED’s. Ze worden aangestuurd door hoogvermogen LED’s (700 
lumen) en bieden een krachtig warmwit licht (2700 K). Ze maken energiebesparingen tot 
80 % mogelijk en hebben een levensduur van 20.000 uren. Het mooiste bewijs dat 
spaarzaamheid, milieuvriendelijkheid én design beslist samengaan! 



De Knick-Knack-armaturen maken deel uit van het gamma Lirio by Philips. Ze zijn nu 
beschikbaar in de winkels aan de aanbevolen prijs van € 499. 
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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 zinvolle innovaties op het vlak van 
gezondheid, lifestyle en verlichting. Philips, met hoofdkantoor in Nederland, behaalde 
een omzet van 22,6 miljard EUR in 2011 en stelt ongeveer 122.000 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 en haartrimmers, home en portable entertainment en 
mondverzorgingsproducten. 
Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter. 
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