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Welkom 
bij Boost!
Jouw gids 
naar succes
Succesvol verkopen gaat niet over prijs maar over waarde. 
De komende weken kom je alles te weten over de echte waarde 
van LED-verlichting. En door de juiste lampen te verkopen,  
boost je ook nog eens je eigen business.

Luister naar je klant en bied hem de beste oplossing aan op basis van zijn behoefte. Overstappen 

van conventionele lampen naar LED lampen om energie te besparen. Investeren in retrofit LED-

armaturen om de lichtkwaliteit te verbeteren en nog meer te besparen. De stap zetten naar 

connected verlichtingssystemen die jouw klanten helpen de perfecte omgeving te realiseren voor 

hun medewerkers. 

Philips heeft een LED-verlichtingsoplossing voor elke behoefte. In deze Boost! gids vind je volop 

onderwerpen om over te praten, zoals: ons assortiment aan oplossingen; tips voor het laten groeien 

van je bedrijf; en speciale acties zoals ‘Top deals’. 

Lees Boost! jouw gids voor het succesvol verkopen van LED-verlichting.

We wensen je veel inspiratie en leesplezier,

Namens de teams van Schuurman en Philips
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Industrie

Kantoor

Parkeergarage

Altijd 
de juiste 
oplossing

Echte professionals richten zich erop te doen wat goed 

is voor hun klanten, in welke toepassing, situatie of 

functie dan ook. Ongeacht of jouw klant moet werken 

binnen een beperkt budget of gericht is op maximale 

energiebesparingen. Ongeacht of de beste oplossing 

gewoon eenvoudige energie- en kostenbesparing betreft 

of juist state-of-the-art is. Om wat voor behoefte het ook 

gaat, Philips heeft de juiste LED-verlichtingsoplossing. 

En Schuurman is de plaats waar jij die kunt vinden. Loop 

maar eens door de LED-mogelijkheden in deze gids.

In oktober en november maken we jouw aankopen zelfs 

nòg aantrekkelijker met onze ‘Top deals’.
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LED-lampen  
en -buizen1 Ledinaire2 CoreLine3 Slimme 

verlichting4

Kantoor

Master LEDtube Ultra/High Output T8/T5

CorePro LED PLC

Ledinaire Downlight  Ledinaire  
SlimDownlight

Ledinaire paneel                        Ledinaire 
NOC                                             Wall-mounted 

CoreLine Downlight CoreLine Inbouw

CoreLine Opbouw                  CoreLine Panel OC          

CoreLine Wand &                CoreLine SlimDownlight 
plafondarmatuur

        

CoreLine Downlight   CoreLine Inbouw    CoreLine                                              
                                                                      Opbouw

CoreLine Panel OC   CoreLine SlimDownlight        

Interact                        Slimme aanwezig-      Slimme wand 
Pro Gateway             heidssensor              schakelaar

        

K
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Industrie

Master LEDtube Ultra/High Output T8/T5

TrueForce LED HPI 

Ledinaire Schijnwerper (mini / maxi)

Ledinaire Waterdicht

CoreLine Highbay  CoreLine Tempo

CoreLine Waterdicht                                  

CoreLine Waterdicht Master Connect  
                                                          Ledtube

In
d

u
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e

Kleine opslagruimte 

CorePro LEDtube

Master LEDtube T8 sensor

Ledinaire Schijnwerper             Ledinaire Batten 
(mini / maxi)             

Ledinaire Waterdicht

CoreLine Batten  CoreLine FWC LED

CoreLine Waterdicht  CoreLine Tempo

CoreLine Waterdicht Master Connect  
                                                          Ledtube
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Parkeergarage

CorePro LEDtube

Master LEDtube T8 sensor

Ledinaire Schijnwerper (mini / maxi)

Ledinaire Waterdicht

CoreLine Batten  CoreLine FWC LED

CoreLine Waterdicht                                  

CoreLine Waterdicht Master Connect  
                                                          Ledtube

P
a
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e

e
rg

a
ra

g
e

Vinden van de juiste 
oplossing voor elke 
behoefte

EM

EM

HF

HF

HF

HF

UNI

UNI

230V

230V

EM HF UNI

EM HF UNI
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Connected lighting: 
De toekomst is nu!
Interact Pro:  
slimme verlichting voor MKB

Interact Pro:  
slimme verlichting voor KMO’s

“ Verbeter het comfort, bespaar energie 
en lever inzicht in gegevens”

De toekomst van verlichting is connected. 

Connected LED-systemen optimaliseren 

lichtniveau overal in gebouwen om de perfecte 

sfeer te scheppen voor zowel medewerkers als 

bezoekers. Medewerkers krijgen zeggenschap 

over hun eigen verlichting, die ze gemakkelijk 

kunnen aanpassen aan het werk waarmee ze 

bezig zijn. 

Dat leidt tot een betere, veiligere en comfortabelere werk-

omgeving die de productiviteit stimuleert en mensen helpt 

gemotiveerd te blijven. Connected verlichtings systemen 

hebben hun waarde al bewezen bij grote ondernemingen 

en Philips brengt nu slimme lampen, armaturen, sensors 

en wandschakelaars binnen het bereik van het midden- 

 en kleinbedrijf. Lampen in ruimten en zones kunnen 

gedimd of uitgeschakeld worden als die niet gebruikt 

worden, en worden afgestemd op het niveau van het 

binnenvallende daglicht. Het is een geweldige manier om 

verlichting te beheren in kantoren, fabrieken en parkeer-

garages. Interact Ready MasterConnect LEDtubes en 

CoreLine armaturen beschikken al over de kracht van toe-

komstbestendig Internet of Things. Ze helpen uw klanten 

te voldoen aan wettelijke doelstellingen, in aanmerking te 

komen voor subsidies voor ‘groene’ ondernemingen en in 

het algemeen hun ondernemingsimago te verbeteren. 

De voordelen voor je klant:

• Optimale en gepersonaliseerde lichtniveaus voor 

dagelijkse activiteiten, ter ondersteuning van 

medewerkers, taken, veiligheid en beveiliging

• Maximale energie- en kostenbesparingen 

via lichtschema’s bewegingsdetectie en 

 daglichtbenutting

• Tonen van maatschappelijke verantwoordelijkheid

• Bewaken van verlichting en energie met het 

Interact Pro bedieningspaneel voor verdere 

optimalisatie

Jouw voordelen:
• Slimme verlichting van wereldklasse voor midden 

en -kleinbedrijf 

• Eenvoudig te installeren, geen aparte antennes, 

radioapparatuur of signaalkabels nodig

• Vlot in te stellen met de intuïtieve Interact Pro app

• Verzamel waardevolle gegevens via het Interact 

Pro bedieningspaneel en word een vertrouwde 

adviseur

• De InterAct Pro app en bedieningspaneel werken 

naadloos samen met onze Interact Ready-

armaturen en -lampen.

Als installateur krijg je hulp bij de administratie van project- en gebruikersbeheer, met inbegrip van gekoppelde 

informatie over lichtbronnen en accessoires. En je verdient het vertrouwen van je klanten door hen op basis van 

inzicht in gegevens deskundige maatwerkadviezen te geven voor verdere optimalisaties en besparingen. 
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Werkt met

Interact Pro: in 5 stappen 
klaar voor gebruik
Philips Interact Ready is een cloud-connected verlichtingssysteem dat is ontworpen 
om eenvoudig te werken en kan geactiveerd worden via een intuïtieve mobiele app. 

1. Uitpakken 2. Installeren
Interact Pro gateway  
en Interact Ready 
 verlichting

3. Downloaden 
Interact Pro app

4. Configureren
met de Interact Pro app

5. Beheren
bewaken en aanpassen 
via het Interact Pro 
dashboard

Philips Interact 
Ready verlichting 
werkt met het 
Interact Pro 
bedieningspaneel 
en app.

Slimme armaturen Slimme lampen

Slimme wandschakelaarsSlimme sensors

Interact Pro gateway Interact Pro app Interact Pro dashboard

Philips Interact Ready verlichting

Interact Pro software

Hoe het connected verlichtings
systeem in elkaar zit
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Philips LED lampen zijn ontworpen 
voor eenvoudige installatie en 
uitzonderlijk rendement, wat 
de opwaardering naar LED snel 
en gemakkelijk maakt. Maar 
waarom zou je overschakelen van 
conventionele lampen en tubes 
naar LED’s? Nou... hierom:

Vijf uitstekende 
redenen om 
over te stappen 
op LED

Blader verder en bekijk de LED Essentials 
trainingvideo’s die u worden aangeboden 
door de Signify University!

LED’s verlagen de 
energierekening. Ze 
verbruiken slechts 
50% van de energie 
van fluorescentie-
alternatieven, 20% van 
die van halogeenlam-
pen en 10% van die 
van gloeilampen. 

Belangrijke 
energie

besparingen

Geen gedoe of extra 
kosten voor het 
vervangen van de 
oude armaturen. Alle 
lampen zijn ont-
worpen om volledig 
compatibel te zijn met 
bestaande armaturen. 
Gewoon een kwes-
tie van vervangen 
en profiteren van de 
voordelen.

Individuele 
lamp

vervanging

Retrofit LED lampen 
betalen zichzelf 
gewoonlijk binnen 
een jaar terug op 
permanent verlichte 
plaatsen.

Snel 
terug te 

 verdienen

De energiebesparingen 
beginnen onmiddellijk 
na de installatie.

Onmiddellijk 
terug

verdienen

LED tubes gaan 
tweemaal langer mee 
dan fluorescentiebuizen 
en onze LED-
vervangers voor 
halogeen- en 
gloeilampen zelfs 
10 maal langer. Dat 
halveert ruimschoots de 
onderhoudskosten!

Lange 
levensduur
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10 songs  
om je energie 
een boost 
te geven

1. Daft Punk 
Harder, Better, 
Faster, Stronger

2. The White 
Stripes 
Seven Nation 
Army

3. André Hazes 
Bloed, zweet    
en tranen

4. U2 
Beautiful Day

5. Linkin Park & 
JayZ 
Numb/Encore

6. Guus Meeuwis 
Proosten

7. Moby 
Bring Sally up 

8. The Supermen 
Lovers 
Starlight

9. André Hazes Jr. 
Leef

10. Avicii 
Levels
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Toonaangevende LED lampen voor  
HID-vervanging:

• Krachtige lichtopbrengst, optisch efficiënt

• Onmiddellijke opwaardering - vervangen of aanpassen van armatuur is niet nodig

• 50.000 uur levensduur, 5 jaar garantie

TrueForce 
LED lampen
Bespaar energie en bied het perfecte licht 
voor elke ruimte.

TrueForce LED 
Road

Plug-and-play: 
compatibel met 

EM-systeem

Bescherming 
tegen 

schakelpieken 
van 6 kV

Hoog 
rendement 
(>170 lm/W)

Tot 50%  
energie-

besparing*

Maakt gebruik 
van de bestaande 
optiek van de 
conventionele 
armatuur

PAST
PERFECT

Aangenaam wit 
licht met CRI 70

CRI
70

Optisch efficiënt, 
straalt licht uit in de 
gebruiksrichting

Meer functies in één oogopslag

TrueForce LED
Industrie en winkels

• Plug-and-play:  

compatibel met EM-systeem

• Tot 65% energiebesparing*

• Aangenaam wit licht (CRI 80)

• IP 40-classificatie

TrueForce LED
Urban

• Past perfect - compact formaat

• Energiebesparing tot 75%*

• Optisch efficiënt

• Laag gewicht - slechts 350 g

• Bescherming tegen hoge temperatuur

• IP 65-classificatie

* Vergeleken met conventionele systemen
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MASTER LEDspot 
ExpertColor

Expert
Color

* Vergeleken met halogeenlampen

Creëer de 
perfecte sfeer 
voor elke 
ruimte
De MASTER LEDspot ExpertColor 
beschikt over een lichtspectrum 
dat vergelijkbaar is met halogeen,  
voor een echte kleurbeleving.

Ontworpen om 
gezien te worden
Vandaag de dag moeten onze werkruimtes meerdere functies kunnen vervullen. We produceren, vergaderen, 

presenteren en verkopen, en eisen dat onze verlichting kan worden aangepast aan elke behoefte en stemming. Er is een 

groeiende vraag naar verlichting die decoratief en stijlvol is; die moet ontworpen zijn om gezien te worden. De Philips 

Deco collecties zijn zeer stijlvolle LED lampen met indrukwekkende gloeidraden; ze zijn ontworpen om een statement te 

maken en het kantoor- of winkelinterieur van jouw klant te accentueren, of als aanvulling op de stijl van een hotel, bar of 

restaurant. Ontdek hier de unieke gloeidraadontwerpen van Philips.

Deco LED 
Vintage Giant
Benadrukt een traditioneel warme en gezellige 

ouderwetse sfeer.

Deco LED
Modern Giant
Voor een trendy en stijlvolle sfeer.

Beide collecties halen het beste naar boven uit klassieke 

ontwerpen, dus je kunt altijd de perfecte lampvorm kiezen 

uit de modellen ‘Globe’, ‘Teardrop’ of ‘Tubular’. Dimbaar en 

niet-dimbaar.

Gemakkelijk op te 
waarderen, eenvoudig 
te installeren

Energiebesparing 
tot 85%*

40.000 uur 
Levensduur

Diep en soepel dimmen 
tot onder 5%

Aangepast lichtspectrum 
vergelijkbaar met dat van 
halogeen

Kleurweergave die de 
beste in zijn klasse is, 
CRI97
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CorePro  
LED PLC, PLL en PLS

• Eenvoudige renovatie oplossing voor  

PLC- en PLL-fluorescentielampen

• Levensduur van 30.000 uur

• Tot 60% energiebesparing*

MASTER LEDtube 
T8 sensor

• Geïntegreerde bewegingssensor

• Automatisch dimmen op basis van beweging

• Geen externe sensoren of bedrading nodig

• Tot 70% energiebesparing*

Vind de juiste oplossing in ons 

assortiment met de Selector tool 

www.philips.com/ledtubeselectortool

* In vergelijking met fluorescentielampen

** Raadpleeg de website www.philips.nl/ledtube voor de nieuwste informatie over de compatibiliteit met drivers.

CorePro  
LEDtube T8 Universal

• Werkt op elke drivertechnologie  

(EM/HF/netspanning)

• Lichtopbrengst tot 2700 lumen

• Gebruikelijke terugverdientijd 1 jaar  

bij  continu gebruik*

• Tot 3x langere levensduur*

MASTER  
LEDtube T5

• Levensduur van 50.000 uur

• Tot 155 lm/W

• Werkt op HF-drivers**

• Lichtopbrengst tot 5600 lumen

Altijd de juiste 
LEDtube
LED TL verlichting voor een brede 
reeks toepassingen
• De beste lichtopbrengsten

• Beste compatibiliteit

• Gemakkelijke installatie

Voor algemene toepassingen is Universal de tube van uw keuze.

Voor veeleisender toepassingen: gebruik ons LEDtube Selector tool.
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9 tips om beter 
aan jouw klant 
te verkopen
Verkopen is meer dan onderhandelen over prijzen 
en de koop sluiten. Je houding doet ertoe, net 
zoals je deskundigheid. Bouw een relatie op met 
je toekomstige klanten. Dat maakt jouw werkdag - 
en die van hen - veel prettiger. En winstgevender. 

1. 
Wees eerlijk
Als klanten je vertrouwen, zijn ze eerder bereid  

iets te kopen. 

2. 
Daag hun inzichten uit 
Jij bent de expert. Daag verouderde inzichten uit,  

en vraag “Waarom?”

3. 
Verkoop je hele 
portfolio 
Breng je hele portfolio onder de aandacht  

en verbeter je omzet

4. 
Vier successen
En leer van vergissingen. Begrijp waarom een klant  

wel of niet iets kocht.

5. 
Maak vrienden
Wees oprecht geïnteresseerd in je klant.  

Bouw aan een persoonlijke band. 

6. 
Blijf beheerst 
Belangrijke verkoop? Benader een klant nooit  

met alleen maar dollartekens in je ogen. 

7. 
Toon belangstelling
Wees benieuwd naar hun frustraties.  

Vraag welke  problemen ze zouden willen oplossen.

8. 
Wees overtuigend
Bereid je goed voor. Ken de feiten. Wees zelfverzekerd.  

Dat houdt ze geïnteresseerd.

9. 
Neem de tijd 
Klanten willen zich niet naar een verkoop opgejaagd 

voelen als ze nog niet klaar zijn om te kopen.

10 tips om beter te 
onderhandelen
Onderhandelen is een kunst. Het gaat er niet om de klant 
in een hoekje te duwen maar om het overbrengen van je 
standpunt. De moed hebben voor je overtuiging te staan. 
Gaan voor wat je wil. Maar het is ook geven en nemen, 
en respect hebben voor het standpunt van de ander. En 
vanzelfsprekend helpt het als je plezier hebt in het proces!

1. Weet wat je wil en wees niet bang daarnaar te 
 vragen. En wees bereid een beetje toe te geven.

2. Vind iets waar je het over eens bent. 
Ga voor win-win-oplossingen.

3. Onderhandelen moet van beide kanten komen. 
Neem tijd om te luisteren en om te praten.

4. Zet een beetje hoger in dan waar je uit zou 
 willen komen. 

5. Neem zaken niet te persoonlijk op.

6. Wees niet bang om het even wat rustiger aan 
te doen.

7. Zie het als een leuk spel.

8. Onderhandel dingen uit.

9. Wees niet te snel met toegeven.

10. Luister naar wat de andere partij wil.
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Als je van plan bent de verlichtingsinstallatie van een 

klant te renoveren, overweeg dan een volledige upgrade 

met onze CoreLine (innovatieve) en Ledinaire (essentiële) 

LED-armaturen. Dit zijn gelijkwaardige vervangers voor 

traditionele armatuurtypes zoals in- en opbouwpanelen, 

spotlights, battens en meer. 

LED-armaturen: 
upgraden 
is verstandig
Onze LED tubes, LED lampen en LED-

spots zijn eenvoudige geldbesparende 

vervangers voor conventionele verlichting. 

Maar hoe zit het met de armaturen zelf?

• beter energierendement
• beter lichtrendement
• betere lichtkwaliteit

Dit kan betekenen dat de medewerkers van je 

klant beter zien en comfortabeler, productiever 

en veiliger werken. 

Zoals je kunt zien op bladzijde 34, zijn onze 

CoreLine armaturen een automatische keuze 

voor vervangingsprojecten terwijl de Ledinaire 

armaturen de beste keuze zijn voor dagelijkse 

verlichtingstaken.

Er zijn diverse redenen waarom het verstandig is de armaturen  

te upgraden. Om te beginnen: vervangen van de installatie biedt je 

gewoonweg betere verlichting. Maar gebruikmaken van de nieuwste 

LED-armaturen biedt nog andere voordelen ten opzichte van het 

gewoon renoveren van conventionele uitvoeringen:
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•

De referentie voor innovatieve goede 
kwaliteit; gemakkelijk te gebruiken 
verlichtingsoplossingen voor elk project 
waarbij het werkelijk om licht gaat.

Ontdek meer over alle 17 verschillende CoreLine 
 armaturen op www.philips.nl/coreline

CoreLine

CoreLine armatuur 
voor wandmontage
• Is geschikt voor handelsprojecten waarbij bestendigheid  

tegen vandalisme en water standaard zijn

• Gemakkelijk te installeren en te verwerken:  

maken gemakkelijke lusbedrading mogelijk

• Verkrijgbaar in uitvoeringen van 1200, 2000 en 3400 lm

Nu met

5
jaar
garantie!

CoreLine Panel OCCoreLine Downlight

• Metalen frame voor betere robuustheid

• Gemakkelijk te installeren en te verwerken: 

driver in de montagerand

• Vloeiend lichtoppervlak dat voldoet aan 

kantooreisen

• Omvat meer professionele toepassingen 

dankzij DALI-dimmen, verschillende optieken 

en IP-uitvoeringen

• Hoog rendement tot 100 lm/W
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Ledinaire

Ledinaire 
Waterproof
• Eenvoudig te gebruiken: lichtniveaus 

 afgestemd op conventioneel

• Betrouwbare driver, minder vroegtijdige uitval

• Hoog rendement tot 100 lm/W

Ledinaire Panel

• Metalen frame voor betere robuustheid

• Hoogwaardige lichtgeleiding, geen vergeling

• Betrouwbare driver, minder vroegtijdige uitval

• Uitvoeringen verkrijgbaar die voldoen aan 

kantooreisen

Ledinaire Schijnwerper 
maxi

• Afwerking en vormgeving van hoge kwaliteit

• Betrouwbare driver, minder vroegtijdige uitval

• Lichtopbrengst voldoet voor standaard toe-

passingen

• Optioneel met bewegingsmelder

De essentiële reeks vertrouwde producten voor 
dagelijkse verlichtingstaken die goede prestaties 
vereisen. 

Ontdek meer over alle 9 verschillende 
Ledinaire armaturen op www.philips.nl/ledinaire
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Moneyball
Door gebruik te maken van 

statistische gegevens staat 

Billy Beane op het punt de 

baseballwereld te veranderen.

Joy
Helder, energiek en een 

gecompliceerd persoonlijk 

leven. Dat is Joy, de oprichter 

en matriarch van  een machtige 

ondernemersdynastie.

10 films die je 
commerciële 
vaardigheden 
inspireren

Pursuit of 
Happyness 
Een tegen armoede vechtende 

handelsreiziger moet zich redden 

met een vrouw die hem verlaat, 

de voogdij over zijn zoon en het 

dakloos zijn.

Jobs
Een onthullende film over de 

beproevingen en overwinningen 

van wijlen CEO Steve Jobs.

Entourage
Filmster Vince Chase verkent 

wederom het smakeloze gebied 

van Los Angeles met een groep 

goede vrienden en zijn vertrouwde 

agent.

Jerry Maguire
Een succesvolle sportagent begint 

aan de onmogelijke taak weer op 

te bouwen wat hij eens had.

The Founder
Een combinatie van ambitie, 

doorzettingsvermogen en 

meedogenloosheid leidt 

tot één van de grootste 

restaurantbedrijven ter wereld.

The Big Kahuna
Twee voormalige handelsreizigers 

en hun jonge beschermeling 

krijgen ruzie als ze het gemunt 

hebben op een grote vis.

The Social 
Network
Zijn creatie maakt hem tot 

de jongste miljardair in de 

geschiedenis, maar niet zonder 

persoonlijke en wettelijke 

complicaties.

Secret of My 
Success
Getalenteerde jongeman vindt 

een kortere weg, via de rangen, 

naar een directiefunctie.
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Ledinaire CoreLine

Levensduur, ten minste L65 bij 50.000 uur* L70 bij 50.000 uur*

Betrouwbaarheid: uitvalpercentage 

driver
<7,5% bij 50.000 uur <5% bij 50.000 uur

Garantie 3 jaar 5 jaar

*De L-waarde beschrijft het percentage van de initiële lichtstroom geproduceerd na een geschatte tijdsperiode.

CoreLine versus 
Ledinaire 
Nieuwe LED-armaturen zijn de automatische keuze 
voor zowel renovaties als nieuwbouw. 

Naast aantrekkelijk licht krijgen klanten de pure design-

lijnen van Philips CoreLine (innovatieve) en de waarde van 

Ledinaire (essentiële) LED-armaturen. 

Dus, hoe kies je de juiste armatuur voor elke klant?

Onze innovatieve CoreLine reeks is de benchmark 

voor de branche bij projecten waar het werkelijk om 

aantrekkelijk licht gaat. Deze hoogwaardige armaturen 

van hoge kwaliteit zijn robuust en duurzaam en 

hebben een laag percentage vroegtijdige uitval en 

uitgebreide functies - ze hebben werkelijk alles.

Er is een brede reeks van 12 armatuurtypes met hoge 

prestaties. Dit betekent dat je voor elke ruimte een 

oplossing kunt vinden: voor elke ruimte in het gebouw 

en voor elke toepassing. En je beschikt vandaag al over 

het systeem van morgen, met beproefde connected 

verlichtingstypes, Interact Ready. 

CoreLine
Innovatieve LED-
armaturen voor elk 
project waarbij het 
werkelijk om licht gaat

Ledinaire
De essentiële reeks 
vertrouwde producten 
voor dagelijkse 
verlichtingstaken

Klanten die op instapniveau willen overstappen naar 

efficiënte LED-armaturen hebben Philips Ledinaire nodig. 

Deze reeks is bestemd voor dagelijkse verlichtingstaken 

die goede prestaties en een hoge waarde vereisen. 

Je raakt vertrouwd met de kwaliteit en betrouwbaarheid 

van Philips LED’s tegen een prijs die voor iedereen 

betaalbaar is. 

Philips drivers zijn van hoge kwaliteit en verzekeren lage 

uitvalpercentages. Betrouwbare hoofdcomponenten 

leveren de prestaties die op de doos beloofd worden. 

Negen types vervangen traditionele armaturen door 

panels, downlights, spots en battens, ook in waterdichte 

uitvoeringen. Dat is een compacte portfolio zonder 

franjes die gemakkelijk, uit voorraad verkrijgbaar is over 

de toonbank. 
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Waarom 
Philips?

Onverslaanbare kwaliteit 

De kwaliteit en betrouwbaarheid die toon-

aangevend zijn in de branche verzekeren 

dat Philips lampen hun lichtopbrengst en 

-kwaliteit behouden gedurende de volledige 

gegarandeerde levensduur. Er zijn geen 

opvolgbezoeken nodig voor het vervangen van 

defecte lampen.

Bestinclass dimmen 

Waar je ook wilt dat mensen zich ontspannen 

en zich op hun gemak voelen, wij hebben 

lampen en tubes die een warmer, gastvrijer licht 

verspreiden. Het innovatieve ontwerp van de 

driver verzekert compatibiliteit met een brede 

reeks dimmertypes.

Gemakkelijke installatie

Voor een gemakkelijke installatie zijn ze 

compatibel met nagenoeg alle dimmers en 

transformators, dus ze behouden hun volledige 

specificaties en levensduur voor de laagste TCO 

(Total Cost of Ownership).

Beste producten:

Beste partner:

Technisch advies en intensieve klanten

ondersteuning:

“Snel en deskundig antwoord op vragen”

Nauwe samenwerking met lokale groot

handels verzekert tijdige beschikbaarheid 

van producten:

“Philips is flexibel genoeg om verschillende 

leveringsmogelijkheden aan te bieden”

Nauwe samenwerking met Philips voor, 

tijdens en na projecten:

“  Ze hebben alles in de hand om goed aan onze 

behoeften te voldoen. Ze namen veel van onze 

zorgen weg en toonden veel toewijding ...”

Beste assortiment:

• Een complete reeks best-in-class LEDtubes, 

spots, bulbs, candles en lusters, samen met 

de bijbehorende armaturen. 

• Van gewoon eenvoudige energie- en 

kosten besparing tot state-of-the-art 

 connected systemen: het juiste LED-licht 

voor elke behoefte.

 3736



De toekomst van morgen: 

Het ultieme 
vervoer voor 
de installateur
Aangezien de meeste installateurs de hele dag onderweg zijn, zijn hun 
bestelwagens onmisbaar. Als mobiele werkruimte zijn ze het ultieme 
gereedschap. Geen wonder dat velen van jullie tijd en geld besteden aan het 
inrichten en uitrusten ervan. Uiteraard zijn het hoofdzakelijk praktische  
spullen die zijn ingebouwd. 
Aangezien je zoveel tijd op de weg doorbrengt, is comfort belangrijk.  
En het voertuig mag er best ook leuk uitzien. Gelukkig maakt de  
technologie snelle sprongen voorwaarts. 

Elektrisch voertuig
Wat de deskundigen er ook van zeggen, 

je toekomstige bestelbus zal hoogst-

waarschijnlijk een volledig elektrisch voertuig 

zijn. En natuurlijk juichen wij die ontwikkeling 

toe. Laat elektriciteit winnen! Dat maakt 

onze planeet tot een betere plek, en minder 

lawaaierig.

Kantoorwerkplek
Waarom zou je het bureauwerk voor de avond of het 

weekend bewaren als je het ook gewoon ter plekke kan 

doen? De ultieme installateursbus heeft een voorstoel die 

in een oogwenk veranderd kan worden in een werkplek. 

Met een scherm en toetsenbord binnen handbereik.  

Dit is de beste plek om via het InterAct bedieningspaneel 

de InterAct Ready verlichting te controleren die je bij jouw 

klanten hebt geïnstalleerd.

Altijd verbonden
Het Internet of Things stopt niet bij mobiele objecten. 

Net zoals de Tesla zal in de nabije toekomst elk voertuig 

permanent on-line zijn. Meer nog: het worden rijdende 

computers. Zeer snel internet gaat je rit, je werk en je 

leven op wielen veranderen.

Warm en vers
Vergeet die oude thermosfles met koffie 

die weliswaar warm is, maar smaakt alsof 

hij 8 uur geleden is gezet. Want dat was 

ook het geval… 

De bestelbus van de toekomst heeft zowel 

een koffiezetapparaat als een magnetron-

oven aan boord. Dus je kunt zelfs van een 

warme  lunch genieten als je onderweg 

bent. Bon Appétit!
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