
  Tot 40% energiebesparing in vergelijking met TL-D;

  Betrouwbare LED-technologie – onderhoudsvrij;

  Directe vervanger voor conventionele balken in termen van 
lichtprestaties, installatieflexibiliteit en lengte.

  Levensduur 30.000 uur;

  Kan gebruikt worden ter vervanging van traditionele 

18 W , 36 W en 58 W TL-D-balken;

  Lichtverdeling met brede bundel;

  Matte diffuser verzekert visueel comfort.

CoreLine Batten BN124
CoreLine Batten – kwaliteit met een scherpe prijs

Of het nu gaat om nieuwbouw of de renovatie van 

een bestaande ruimte, u wilt verlichtingsoplossingen 

die lichtkwaliteit leveren en substantiële besparingen 

op energie en onderhoud. De nieuwe reeks CoreLine 

Batten LED-producten kan gebruikt worden om 

traditionele balken met TL-D fluorescentielampen te 

vervangen. Het aantal typenummers is overzichtelijk, 

dus de keuze is eenvoudig te maken.

Kenmerken

Productinformatie

  Algemene terreinverlichting;

  Koofverlichting;

  Assemblagelijnen.

Toepassingen

LED lighting

De vertrouwde CoreLine Batten, nu 
met geïntegreerde noodverlichting



  Lagere bedrijfskosten dankzij energiebesparingen en een 
langere levensduur;

  Individuele vervanging vereenvoudigt de omschakeling van 
conventionele verlichting naar LED-armaturen;

  Geschikt voor professionele toepassingen dankzij DALI-dimmen 
en aluminium reflector;

  En ook beschikbaar in Interact Ready voor eindeloze 
lichtmanagementmogelijkheden in combinatie met de Interact 
Pro app en - portal, eenvoudig in te stellen via uw smartphone. 

  Verkrijgbaar in uitvoeringen van 1100 en 2100 lm;

  Energiezuinig - tot 100 lm/W;

  Verkrijgbaar als InterAct Ready (IA) LED armatuur;

  Keuze uit kleurtemperaturen: 3000 K en 4000 K;

  Beschermingsglas verkrijgbaar als optie (maakt ook 

IP44-bescherming mogelijk).

Coreline Downlight
Philips CoreLine Downlight – De duidelijke keuze voor LED

De Philips CoreLine Downlight is een serie 

inbouwarmaturen die zijn ontworpen om downlight-

armaturen te vervangen die zijn gebaseerd op de CFL-

ni-/CFL-I-lamptechnologie. De aantrekkelijke totale 

gebruikskosten van het armatuur maken het voor 

klanten gemakkelijk over te stappen naar LED. Deze 

armaturen creëren een natuurlijk verlichtingseffect 

voor gebruik in algemene verlichtingstoepassingen. 

Verder leveren ze onmiddellijke energiebesparing op 

en hebben ze een veel langere levensduur waardoor 

dit een milieuvriendelijke oplossing is die het geld 

waard is. Installatie is eenvoudig doordat het armatuur 

in dezelfde inbouwopening past en voorzien is van 

insteekconnectoren.

De Philips CoreLine Downlight is ook beschikbaar als 

InterAct Ready (IA) LED armatuur. In combinatie met 

de Interact Pro gateway, Interact sensoren en Interact 

software biedt dit oneindig veel lichtmanagement 

toepassingen voor kleine en middelgrote gebouwen.

Kenmerken

Productinformatie

  Algemene verlichting in winkels;

  Receptieruimten;

  Algemene verlichting in gangen en hallen.

Toepassingen

Dankzij deze upgrade wordt dit 
een top downlighter!

LED lighting



  Eenvoudige vervanging van 250 en 400 W  
HPL/HPI-armaturen;

  Energiebesparing tot 70% t.o.v. HPL/HPI armaturen;

 Significante besparingen op onderhoudskosten;

 Nu ook leverbaar in kleurtemperatuur 865;

 Nu ook leverbaar met bewegingsmelder;

 Dimmen mogelijk (DALI).

  Hoog rendement: 125 lm/W;

  Consistente kleurgave (CRI = 80) voldoet aan EN-12464-1;

  Levensduur van 50.000 uur.

CoreLine Highbay Narrow Beam
Superieure lichtkwaliteit en lagere energie- en onderhoudskosten

Een uitbreiding van het succesvolle Philips CoreLine 

Highbay portfolio met Narrow Beam optieken. Door dit 

optiek kunt u uw lichtplan nog verder optimaliseren, 

zijn er minder armaturen nodig om uw ruimte te 

verlichten en vallen de hogere ruimtes nu ook binnen 

het bereik van de Highbay. Tegelijkertijd blijven de 

overige voordelen van de CoreLine Highbay behouden 

-frisse lichtkwaliteit, lange levensduur en minder 

energieverbruik en onderhoud. Tegelijkertijd biedt 

Philips CoreLine Highbay G3 ook de installateur 

duidelijke voordelen; het armatuur kan 1 op 1 worden 

vervangen, de elektrische aansluiting is eenvoudig en 

het is onnodig het armatuur te openen voor installatie of 

onderhoud. Doordat het armatuur klein en licht is, is het 

gemakkelijk te hanteren.

Toepassingen

  Industrie;

  Magazijnen;

  Expositiehallen.

Kenmerken

Productinformatie

LED lighting

Portfolio uitbreiding van de CoreLine 
Highbay, nu met Narrow Beam optiek



  Nu ook beschikbaar in Interact Ready, voor eindeloze 
lichtmanagementmogelijkheden in combinatie met de  
Interact Pro app en portal;

  Maakt het wisselen van conventionele verlichting naar  
LED armaturen eenvoudig;

  Energiebesparing tot 40% in vergelijking met functionele  
TL-D-armaturen;

  Uniform lichtoppervlak.

  Geïntegreerde LED-technologie in een slanke 

vierkante behuizing;

  Keuze uit twee kleurtemperaturen: 3000 K en 4000 K;

  Verkrijgbaar in uitvoeringen die wel (OC) en niet (NOC) 

aan kantoornormen voldoen;

  Verkrijgbaar als Interact Ready (IA) LEDarmatuur.

CoreLine Panel
Philips CoreLine LED Panel - een duidelijke keuze voor LED

Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie van 

een bestaande ruimte, consumenten willen LED 

verlichtingsoplossingen die kwaliteit van licht leveren 

en substantiële besparingen op energie en onderhoud 

geven. De nieuwe Philips CoreLine LED Panelen reeks 

kan worden gebruikt om functionele armaturen te 

vervangen in algemene verlichtingstoepassingen. Het 

proces van selecteren, installeren en onderhouden 

is eenvoudig, het is een kwestie van omwisselen. Het 

CoreLine Led paneel is ook beschikbaar als Interact 

Ready (IA) LEDarmatuur. In combinatie met de 

Interactgateway, Interactsensoren en Interactsoftware 

biedt dit oneindig veel lichtmanagementtoepassingen 

voor kleine en middelgrote gebouwen. Eenvoudig in te 

stellen via uw smartphone. 

Kenmerken

Productinformatie

  Algemene verlichting voor o.a. kantoren, winkels, scholen of gezondheidszorg.

Toepassingen

LED lighting

Het vertrouwde CoreLine Panel nu ook in 30 x 60 cm 
beschikbaar voor net dat stukje extra flexibiliteit in 
maatvoering en lichtontwerp



  Lagere bedrijfskosten dankzij energiebesparingen en langere 
levensduur;

  Individuele vervanging, vereenvoudigt de omschakeling van 
conventionele naar LED-armaturen;

  Zuivere, eenvoudige afwerking verzekert dat ze discreet in het 
winkelinterieur passen.

  Gladde zwarte afwerking met balhoofd van mat 

aluminium;

  Verkrijgbaar in uitvoeringen van 800 en 2400 lm;

  Energiezuinig: 70 lm/W;

  Geïntegreerde driver en passieve koeling;

  Keuze uit kleurtemperaturen: 3000 K en 4000 K

CoreLine Projector
CoreLine Projector – de duidelijke keuze voor LED´s

De CoreLine Projector armaturenreeks is ontworpen 

ter vervanging van op halogeen en CDM gebaseerde 

spots. Hun strakke lijnen en aantrekkelijke 

totale eigendomskosten helpen klanten over te 

stappen naar LED´s. Deze armaturen produceren 

een natuurlijk verlichtingseffect voor gebruik in 

accentverlichtingstoepassingen. Ze leveren daarnaast 

onmiddellijke energiebesparingen en hebben een 

veel langere levensduur; dat maakt dat ze hun geld 

waard zijn en een milieuvriendelijke oplossing bieden. 

Ze zijn eenvoudig te installeren op een standaard 

spanningsrail of met behulp van een connector voor 

opbouwmontage.

Kenmerken

Productinformatie

LED lighting

Een onmisbare spot voor 
uw retail projecten

  Bakkerijen;

  Slagerijen;

  Kruidenierswinkels;

  Modewinkels.

Toepassingen



  Tot 70% energiebesparing in vergelijking met armaturen met PL-
C-lampen;

  Directe vervanger voor traditionele aan de wand gemonteerde 
armaturen;

  Complete reeks omvat alle toepassingseisen in één product 
(lichtniveaus, IP 65, IK08, gecertificeerde noodverlichting, 
ingebouwde regelaars)

  Drie lumenpakketten voor vervanging van aan de 

wand gemonteerde armaturen met 1x 18 W / 2x 18 W / 

2x 26 W PL-C;

  Standaard water- en vandalismebestendig;

  Dimming via selectie van LED, Dali-dimmers;

  Matte diffuser verzekert homogeen lichteffect en 

visueel comfort;

  Optionele noodverlichting.

CoreLine Wall-mounted
Philips CoreLine Wandarmatuur – een duidelijke keuze voor LED

Of u nu op zoek bent naar een armatuur voor 

nieuwbouw- of renovatieomgevingen, klanten 

willen LED-verlichtingsoplossingen die kwaliteitsvol 

licht leveren, gecombineerd met een substantiële 

besparingen op energie en onderhoud. De Philips 

CoreLine wand-armatuur is bijzonder geschikt voor 

het vervangen van traditionele wandarmaturen 

met compacte fluorescentielampen. Het proces 

van selecteren, installeren en onderhouden maakt 

het overstappen naar LED-verlichting alsmaar 

eenvoudiger. De betrouwbare Philips CoreLine 

LED-technologie in dit armatuur maakt een 

energiebesparing mogelijk tot wel 70%.  

Daarnaast beschikt de Philips CoreLine Wall mounted 

armaturen over een lange levensduur en is deze in 

verschillende uitvoeringen verkrijgbaar, variërend in 

licht-stroom, -kleur en formaat. Het neutrale design 

is bestand tegen water (IP65) en vandalisme (IK08). 

Het armatuur is optioneel dimbaar en optioneel 

beschikbaar met ingebouwde noodverlichting en/

of beweging- en daglichtsensor. Het Philips CoreLine 

Wall mounted armatuur is veelzijdig en daardoor 

toepasbaar in bijvoorbeeld: hallen, trappenhuizen, 

badkamers, nooduitgangen, parkeergarages en als 

veiligheidsverlichting voor buiten.

Kenmerken

Productinformatie

  Gangen;

  Trappenhallen;

  Openbare ingangsruimten;

  Badkamers;

  Nooduitgangen;

  Parkeergarages;

  Veiligheidsverlichting buiten.

Toepassingen

Met geïntegreerde noodverlichting nu 
een volwaardig wandarmatuur

LED lighting



  Directe vervanger voor conventionele waterdichte armaturen in 
termen van lichtprestaties, installatieflexibiliteit en lengte;

  Nu ook beschikbaar als Interact Ready armatuur, voor eindeloze 
lichtmanagementmogelijkheden in combinatie met de Interact 
Pro-app en -portal;

  Betrouwbare LED technologie - onderhouds arm.

  Kan gebruikt worden ter vervanging van traditionele 

waterdichte TL-D-armaturen uiteenlopend van 18 tot 

58 W;

  Betrouwbare, geïntegreerde LED-technologie 

die een onderhoudsvrije installatie en een lange 

levensduur verzekert;

   Diffuser met optisch element biedt visueel comfort.

  Verkrijgbaar als InterAct Ready (IA) LED armatuur.

  Lichtverdeling met brede bundel.

  Inclusief plafondmontagebeugel en ophanghaken; 

installatie kan vandalismebestendig uitgevoerd 

worden door middel van extra schroefbevestiging 

van montagebeugels.

CoreLine Waterproof WT120C
CoreLine Waterproof – een duidelijke keuze voor LED

Of het nu gaat om nieuwbouw of renovatie van een 

bestaande ruimte, klanten willen lichtoplossingen 

die lichtkwaliteit leveren en substantiële besparingen 

op energie en onderhoud genereren. De CoreLine 

Waterproof LED armaturen zijn bij uitstek geschikt 

om traditionele waterdicht armaturen met TL-buizen 

te vervangen door LED. Het is slechts een kwestie 

van omwisselen. De CoreLine Waterproof is ook 

beschikbaar als Interact Ready (IA) LEDarmatuur. In 

combinatie met de Interact Pro gateway, Interact Pro 

sensoren en Interact Pro software biedt dit oneindig 

veel lichtmanagementtoepassingen voor kleine en 

middelgrote gebouwen.

Kenmerken

Productinformatie

  Parkeergarages;

  Magazijnen;

  Algemene verlichting.

Toepassingen

Nu ook beschikbaar voor Interact Pro - 
hét systeem voor slimme verlichting

LED lighting



  Hoog rendement van maximaal 160 lm/W;

  Lange levensduur: van L80 bij 100.000 uur;

  Afneembaar montagesysteem voor gemakkelijke 

installatie;

  Voldoet volledig aan EN‑12464‑1; geringe verblinding 

en kleurweergave‑index van ≥80;

  Optionele stofkap om te voldoen aan de eisen van 

de levensmiddelenindustrie;

  Geschikt voor nieuwe gebouwen of individuele 

vervanging van HPI 250 W, HPL 400 W of HPI 

400 W, wat het energieverbruik verlaagt met tot 65%;

  Ruime diversiteit van optieken om te voldoen aan de 

toepassingseisen, ook met de optionele variant met 

verstelbare optiek met de flexibiliteit om met een 

gemakkelijk instelmechanisme te wisselen tussen 

smalle en brede bundel;

  Gereed voor InterAct Industry en Philips 

GreenWarehouse.

Kenmerken

  Levensmiddelenproductie;

  Magazijnen en logistieke centra;

  Sporthallen, zwembaden en expositiehallen.

Toepassingen

© 2018 Signify Holding. Alle rechten voorbehouden. 
Dit document bevat informatie met betrekking tot 
het product portfolio van Signify, deze informatie 
kan aan wijzigingen onderhevig zijn. Er kunnen 
geen rechten worden ontleend aan deze informatie, 
noch wordt een garantie gegeven met betrekking 
tot de juistheid of volledigheid van de informatie, 
iedere aansprakelijkheid verband houdend met de 
informatie wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 
De informatie in dit document is niet bedoeld als 
een commercieel aanbod en maakt geen deel uit 
van een offerte of contract. De aanduidingen Philips 
en het Philips‑schildembleem zijn geregistreerde 
handelsmerken van Koninklijke Philips N.V. Signify 
Holding is rechthebbende met betrekking tot 
alle andere gebruikte handelsmerken tenzij deze 
toekomen aan andere rechthebbenden.



  De flexibiliteit van (her)positionering stelt u in staat de 
armaturen te plaatsen daar waar ze het meest efficiënt zijn;

  Familie van armaturen om de gewenste sfeer te creëren, groot 
scala van optieken om geschikt te zijn voor verschillende 
toepassingen (retail en industrie-applicaties);

  Met de beschikbaarheid van maximaal 13 aders kan 
noodverlichting en hardware van derden worden ingebouwd  
om het plafond vrij te houden van externe kabels.

  Bandkabel in de trunking met maximaal 13 aders;

  Lichtverdeling met hoge uniformiteit en zonder color-

over-angle effect;

  Lineaire armaturen, niet-lineaire armaturen en spots 

kunnen gemakkelijk en flexibel in de trunking worden 

geplaatst;

  Acht optieken, inclusief (dubbele) asymmetrische 

verdelingen en een matte afscherming met uplight-

efect;

  IP54-optioneel, siliconen-vrije bekabeling;

  StoreWise, Indoor-positioning en GreenWarehouse.

Maxos fusion, 16k lumen
Efficiënte oplossing, uitstekende lichttechniek, 
toekomstbestendig.

Philips Maxos fusion is een flexibel LED-lichtlijnsysteem 

dat een uitstekende lichtkwaliteit biedt terwijl het 

de energiekosten met meer dan de helft reduceert 

in vergelijking met fluorescentielampen. Voor 

toepassing in winkels kan een familie van lineaire 

panelen, non-lineaire modules en een spotportfolio 

probleemloos worden gemonteerd in het draagprofiel 

zodat uw koopwaar optimaal gepresenteerd wordt. 

Voor industriële toepassingen ligt de nadruk op het 

reduceren van installatie- en onderhoudskosten door 

minder lineaire panelen te gebruiken. Vanwege de 

beschikbaarheid van maximaal 13 aders in de trunking 

en de flexibiliteit om deze armaturen te plaatsen 

daar waar dat het meest efficiënt is en de inbouw 

van andere diensten/hardware van derden, stelt het 

systeem u in staat om externe kabels aan het plafond 

te reduceren. Het kan ook eenvoudig opnieuw worden 

samengesteld om plaats te bieden aan toekomstige 

veranderingen van de inrichting. Het systeem maakt 

het mogelijk dat sensoren worden ingebouwd om 

gegevens te verzamelen, waardoor u de mogelijkheid 

krijgt om gebruiksinformatie inzichtelijk te maken en uw 

bedrijfsproces te ondersteunen.

Kenmerken

Productinformatie

  Detailhandel, supermarkten, modewinkels;

  Fabriekshallen/ruimten;

  Magazijnen/distributiecentra.

Toepassingen

LED lighting

Time to shine! Maxos fusion, 
nu met 16k lumen!



  Consistentie van en continuïteit in familievormgeving;

  Complete oplossing met speciale masten en beugels;

  Aanmerkelijke energiebesparingen (tot 80% vergeleken  
met HPL) zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit.

  Speciale totaaloplossing gebaseerd op de strak 

vormgegeven en fraai afgewerkte MileWide-familie;

  Uitzonderlijk hoge prestaties en goede 

verblindingsbeperking;

  Ontworpen voor LED´s – geen compromissen;

  Verschillende optieken verkrijgbaar – geschikt voor 

een brede reeks toepassingen;

  Plug-and-play.

MileWide2 Large
MileWide2 – vormgeving ontmoet efficiency

Tal van gemeentelijke overheden omarmen de 

voordelen van de hedendaagse buitenverlichting. 

Daartoe behoren een aantrekkelijkere stedelijke 

omgeving en een hogere mate van comfort, 

veiligheid en zekerheid voor het publiek. Om nog 

maar niet te spreken over de positieve invloed 

op milieubescherming en stadsimago. Samen 

met Holscher Design heeft Philips de MileWide2 

ontwikkeld, de opvolger van de uiterst populaire 

MileWide-familie. Met zijn reeks speciale masten 

en beugels kan het pure, heldere ontwerp van 

de MileWide2 perfect worden geïntegreerd in het 

stadsbeeld van vandaag en morgen. Doordat hij een 

afwerking van hoge kwaliteit heeft en een hoog niveau 

van lichtprestaties is de MileWide2 geschikt voor een 

brede reeks toepassingen, van hoofdverkeerswegen 

tot stadscentra. Meerlaags optieken leveren een 

uniforme lichtverdeling en beperkte verblinding, wat 

het mogelijk maakt bestaande HID-oplossingen 

rechtstreeks te vervangen zonder afbreuk te doen aan 

onderlinge afstand, montagehoogte of lichtkwaliteit.

Kenmerken

Productinformatie

LED lighting

De prachtig vormgegeven MileWide familie 
is nu ook uitgerust met SR- connectiviteit en 
onze nieuwste Ledgine Leds en optieken.

  Straten in woonwijken;

  Wandel-, fiets- en joggingpaden;

  Hoofdwegen;

  Snelwegen;

  Parkeerplaatsen.

Toepassingen



  Continuiteit in vormgeving van de MileWide famile;

  Aanmerkelijke energiebesparingen (tot 80% vergeleken met 
HPL) zonder afbreuk te doen aan de lichtkwaliteit

 Zuivere vormgeving, afwerking van hoge kwaliteit;

  Ontworpen voor LED’s – geen compromissen;

 Hoge prestaties en goede verblindingsregeling;

  Verschillende optieken verkrijgbaar – geschikt voor 

een brede reeks toepassingen;

 Plug & play’

MileWide2

MileWide2 – vormgeving ontmoet performance

Tal van gemeentelijke overheden omarmen de 

voordelen van de hedendaagse buitenverlichting. 

Daartoe behoren een aantrekkelijkere stedelijke 

omgeving en een hogere mate van comfort, 

veiligheid en zekerheid voor het publiek. Daarbij 

komt de positieve invloed op milieubescherming en 

stadsimago. Samen met Holscher Design heeft Philips 

de MileWide2 ontwikkeld, de opvolger van deze uiterst 

populaire MileWide-familie. Met zijn reeks speciale 

masten en uithouders integreert het pure, heldere 

ontwerp van de MileWide2 perfect in het stadsbeeld 

van vandaag en morgen. Doordat hij een afwerking 

van hoge kwaliteit heeft en een hoog niveau van 

lichtprestaties is de MileWide2 geschikt voor een 

brede reeks toepassingen, van hoofdverkeerswegen 

tot stadscentra. Meerlaags optieken leveren een 

uniforme lichtverdeling en beperkte verblinding, wat 

het mogelijk maakt bestaande HID-oplossingen 

rechtstreeks te vervangen zonder afbreuk te doen aan 

onderlinge afstand, montagehoogte of lichtkwaliteit.

Kenmerken

Productinformatie

LED lighting

De prachtig vormgegeven MileWide familie 
is nu ook uitgerust met SR- connectiviteit en 
onze nieuweste LEDgine LED’s en optieken

 Straten in woonwijken;

 Wandel-, fiets- en joggingpaden;

 Hoofdwegen;

 Snelwegen;

 Parkeerplaatsen

Toepassingen



  Voldoet aan Europese normen voor 
noodverlichtingsarmaturen;

  Op lithium gebaseerde accutype zorgt voor langere levensduur, 
geringe zelfontlading en hoge temperatuurtolerantie;

  Milieuvriendelijke oplossing in vergelijking met op nikkel 
gebaseerde producten doordat de accu gerecycled kan 
worden.

  Twee uitwisselbare lensoptieken: gang en open ruimte;

  3-uurs noodverlichting met optionele zelftest;

  180 lm lichtopbrengst zorgt voor typische toepassingsgebieden.

Noodverlichtingsdownlight EM120B
Voldoet aan eisen van 3-uurs noodverlichting

Toepassingen

  Kantooromgevingen;

  Gangen en transportruimtes;

  Hospitality||Retail.

Kenmerken

Productinformatie

LED lighting

Vluchtwegverlichting van 
de hoogste kwaliteit

Veiligheid is van het allergrootste belang voor 

eigenaren van gebouwen en daarom is het voor hen 

een belangrijke zorg te kunnen beschikken over de 

juiste noodverlichting. De noodverlichtingsdownlight 

EM120B biedt een gemakkelijke oplossing voor 

opzichzelfstaande noodverlichting die volledig 

voldoet aan de Europese richtlijnen. De lithiumaccu 

(LiFePO4) heeft veel voordelen ten opzichte van op 

nikkel gebaseerde producten. Hij heeft een langere 

levensduur, een beter ontladingsgedrag, wordt op 

een milieuvriendelijkere manier geproduceerd en kan 

gerecycled worden. Twee uitwisselbare lenzen worden 

met het product meegeleverd om de bundelhoek aan te 

passen aan de toepassing.



  De Philips TownTune levert visueel comfort en een 
comfortabele verlichtingservaring in stedelijke omgevingen 
dankzij zijn speciaal ontworpen schaal;

  Eenvoudige, pure vormgeving maakt het mogelijk de armatuur 
te integreren in diverse stedelijke omgevingen. De grote keuze 
aan accessoires stellen stadsbeheer in staat een kenmerkende 
verlichting te creëren die ook overdag deel uitmaakt van het 
stadsmeubilair;

  Hij heeft een breed toepassingsgebied en levert geweldige 
prestaties doordat hij gebruikmaakt van het nieuwste 
Ledgine LED-platform en toegang biedt tot een grote reeks 
lichtverdelingen;

  Gemakkelijk te onderhouden dankzij de Philips Servicetag en 
klaar om gecombineerd te worden met lichtregelsystemen en 
softwaretoepassingen doordat ze voorzien zijn van de Philips 
SR (System Ready) aansluitbus.

TownTune
Het thuisgevoel uitgebreid naar de straat

Als armaturenfamilie die is voorbereid op de toekomst, 

voor bestaande en schaalbare stedelijke ruimten, biedt 

Philips TownTune alle recente verlichtingsinnovaties in 

termen van prestaties, lichtkwaliteit en connectiviteit. 

De Philips TownTune-familie bestaat uit drie leden: 

een versie voor centrale opzetmontage, een uitvoering 

met een asymmetrisch mastopzetstuk en een versie 

die gebruikmaakt van een uitstekende liervormige 

uithouder aan de top van de mast. Elk van deze drie 

kan naar wens worden aangepast met een keuze uit 

drie verschillende behuizingsvormen en een optionele 

decoratieve ring die verkrijgbaar is in twee kleuren. 

Doordat u over deze mogelijkheden beschikt, kunt u 

helemaal uw eigen kenmerkende verlichting creëren 

en aan wijken en steden een onderscheidende 

identiteit geven. De armaturenfamilie is ook voorzien 

van de op QR-code gebaseerde Philips Servicetag. Die 

ondersteunt installatie en onderhoudswerkzaamheden 

en stelt u in staat uw eigen digitale bibliotheek te maken 

van verlichtingsmiddelen en reserveonderdelen. Philips 

TownTune maakt ook gebruik van het geoptimaliseerde 

Philips Ledgine verlichtingsplatform, wat verzekert dat 

u in uw straat altijd beschikt over de juiste hoeveelheid 

licht in de juiste richting. Doordat Philips TownTune 

SR (System Ready) is, is het systeem ook nog eens 

toekomstbestendig en is het klaar om gecombineerd te 

worden met zowel opzichzelfstaande als geavanceerde 

regel- en verlichtingssoftware zoals InterAct City.

Productinformatie

LED lighting

De nieuwe flexibele armaturen familie met vele 
gezichten, voor plein- en straatverlichting



  Optimale totale eigendomskosten en mogelijkheid 

van CLO (Constante LichtOpbrengst);

  Uitstekende lichtkwaliteit dankzij het voor Philips 

Ledgine geoptimaliseerde platform, en verdere 

optimalisatie in L-Tune is ook mogelijk;

  Keuze uit verschillende behuizingsvormen (conus, 

koepel), optionele decoratieve ring en keur 

(transparant en goudkleurig);

  Klaar om gecombineerd te worden met 

opzichzelfstaande lichtregelsystemen zoals 

LumiStep, DynaDimmer en LineSwitch en 

geavanceerde systeem- en softwaretoepassingen 

zoals InterAct City;

  Grote keuze aan lumenpakketten, uiteenlopend 

van 1200 tot 10.000 lumen||Keuze uit twee 

kleurtemperaturen: 3000 K (warmwit) of 4000 K 

(neutraalwit);

  Lange levensduur van 100.000 uur bij minimaal L85;

  Toegang tot de voorschakelapparatuur via de 

elektronicakap bovenop de armatuur;

  Geschikt voor nieuwe en renovatie-installaties;

  Vandalismebestendig (IK10) en hoge bescherming 

tegen binnendringing (IP 66).

Kenmerken

Toepassingen

  Stads- en woonwijken;

  Fietspaden, voetpaden en voetgangersoversteekplaatsen;

  Stadscentra en pleinen;

  Parkeerplaatsen.
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  Beste kwaliteit van licht met microlens fresneloptieken. Deze 
voorkomen lichtverspilling en -verblinding door een optimale 
bundel te creëren met duidelijk gedefinieerde contrasten. Zo 
versterken ze het winkelconcept en roepen ze een sfeer op die 
de aantrekkelijkheid van de collectie versterkt;

  Philips TrueFashion is een assortiment miniatuurspotjes, 
ontworpen om naadloos in het winkelconcept te passen. 
De gesloten oppervlakken en fijne details creëren een 
hedendaagse uitstraling en verminderen de ophoping van stof, 
terwijl de inbouwoptiek verblinding minimaliseert zodat geen 
aandacht wordt afgeleid van de collectie;

  Volledig voorbereid op internationale certificering teneinde 
uw uitbreidingsplannen te ondersteunen,  Philips Lighting kan 
u helpen met specifieke logistiek en een wereldwijde lokale 
aanwezigheid;

  Klaar voor de ‘connected’ toepassingen; Philips EasyAim en 
Philips Dynamic window.

TrueFashion
De beste lichtkwaliteit in miniatuurspots voor modewinkels en boetieks

Philips TrueFashion is een speciaal assortiment 

LED-spots, die voldoen aan de specifieke behoeften 

van kledingzaken en boetieks. Deze spots met fraaie 

detaillering hebben een hedendaags ontwerp en 

sluiten naadloos aan op uw winkelinterieur voor 

een maatwerkuitstraling. Dit assortiment spotjes 

biedt de beste lichtkwaliteit door gebruik te maken 

van innovatieve lenzen om de contrasten binnen 

de winkel te optimaliseren. Dankzij de Philips 

lichtvarianten voor mode, die speciaal ontworpen zijn 

om kleuren en kwaliteit te benadrukken, garandeert 

Philips TrueFashion een superieure lichtervaring. 

Philips TrueFashion is voorbereid op internationale 

certificeringen. Mode ontwikkelt zich snel richting 

een nieuw evenwicht tussen online en offline 

winkelen. Philips TrueFashion creëert een optimale 

winkelbeleving en tegelijkertijd wordt de connected 

toekomst van verlichting de winkel binnengehaald, 

dankzij de connectiviteitsmogelijkheden met 

modeconcepten van Philips zoals Dynamic window en 

EasyAim.

Productinformatie

  Geminimaliseerd ontwerp met een diameter van 

66 mm voor de maat Mini en 80 mm voor Compact;

  Philips Fashion-lichtvarianten: Premium White CRI 

90, 3000 K / 3500 K / 4000 K, CrispWhite en ook 

nieuwe varianten zoals PremiumColor en Denim, die 

in 2018 leverbaar zullen zijn;

  Reflectors en specifieke fresneloptieken met 

microlenzen voor nauwkeurige configuratie van de 

bundelvorm;

  Extra smalle bundel van 6° met 

middenbundelintensiteit van 62 Kcd, voor 

toepassingen in hoge etalages;

  Philips TrueFashion EasyAim voor het op afstand 

richten van Philips EasyAim spots en Philips Dynamic 

window etalageverlichting om het winkelende 

publiek op straat te verleiden.

Kenmerken

  Winkels;   Etalages.

Toepassingen

LED lighting

Een steeds groter aanbod voor 
de verlichting van fashion



  Flexibele montageoplossing, snel los te maken voor gemakkelijk 
onderhoud;

  Eenvoudig aan te sluiten, vele mogelijkheden voor overige 
connectiviteit;

  Uitstekende kwaliteit optieken; biedt mogelijkheid tot grotere 
afstanden tussen armaturen;

  Snel terug te verdienen.

  Directe vervanger voor bestaande conventionele 

armaturen (lichtopbrengst hoger dan SON-T 400 W);

  Flexibiliteit in toepassingen dankzij diverse 

lichtopbrengsten en tunneloptieken;

  Optie voor externe driver, voor snel en gemakkelijk 

onderhoud;

  Compatibel met tunnelregelsystemen van Philips 

en mogelijkheid om regelsystemen van derden te 

gebruiken;

  Grote keuze uit montagesystemen.

TubePoint gen2
Verlichting voor verkeerstunnels

Veel tunnelbeheerders werken met verouderde 

tunnelverlichtingsinstallaties die nodig vervangen 

moet worden, maar beschikken daarvoor slechts 

over een beperkt budget. Wij kunnen echter aan 

hun eisen voldoen. Philips TubePoint gen2 is het 

resultaat van jarenlange ervaring in tunnelverlichting 

gecombineerd met de nieuwste technologieën. 

Met zijn modulaire ontwerp en moderne LED-

architectuur is de Philips TubePoint gen2 een 

veelzijdige, kosteneffectieve armatuur die voldoet 

aan de strengste tunnelverlichtingseisen. Het is 

vervaardigd met onderdelen van de hoogste kwaliteit 

die speciaal voor tunnels worden ontwikkeld, dat 

verzekert een lange levensduur, goede prestaties 

en lage onderhoudskosten. Dankzij de efficiëntie en 

ruime keuze aan optieken kan het aantal armaturen 

aanzienlijk verminderd worden in vergelijking met een 

conventionele oplossing. Bovendien verbetert de hoge 

lumen/watt-verhouding op systeemniveau de totale 

eigendomskosten. Philips TubePoint gen2 maakt deel 

uit van de Philips TotalTunnel-oplossing voor een 

complete tunnelverlichting.

Kenmerken

Productinformatie

  Verkeerstunnels en viaducten.

Toepassingen

LED lighting

Nieuw en geoptimaliseerd, op LED gebaseerd 
armatuur klaar voor de tunnels van de 21e eeuw
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