
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.

Voordelen
• Tot 40% energiebesparing in vergelijking met TL-D

• Betrouwbare LED-technologie - onderhoudsvrij

• Directe vervanger voor conventionele balken in 

termen van lichtprestaties, installatieflexibiliteit en 

lengte

Kenmerken
• 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

Applicaties
• Algemene terreinverlichting

• Koofverlichting

• Assemblagelijnen

Nu ook beschikbaar als Interact Ready voor toepassing met 
Interact Pro, hét slimme verlichtingssysteem voor het MKB

CoreLine  
Interact Ready



CoreLine Highbay Gen4
Superieure lichtkwaliteit, lagere energie- en onderhoudskosten

Na het succes van de vorige generatie CoreLine 

Highbay, verbetert de upgrade naar een nieuwe 

generatie de prestaties verder met een nieuw 

innovatief ontwerp en biedt deze een hogere efficiëntie, 

langere levensduur (wat de totale eigendomskosten 

verder verbeterd) en zorgt een optionele DALI-

dimmogelijkheid voor nog meer besparingen. De Philips 

CoreLine Highbay G4, die is ontworpen als vervanger 

voor HPI 250/400 W-armaturen, biedt klanten alle 

voordelen van ledverlichting – frisse lichtkwaliteit, 

langere levensduur en minder energieverbruik en 

onderhoud – afkomstig van een betrouwbare fabrikant. 

Tegelijkertijd biedt Philips CoreLine Highbay G4 ook de 

installateur duidelijke voordelen, De armatuur kan 1 op 

1 worden vervangen en geïnstalleerd worden op het 

bestaande elektriciteitsnet. De elektrische aansluiting 

is eenvoudig: het is onnodig de armatuur te openen 

voor installatie of service. Bovendien is de armatuur 

gemakkelijk te hanteren doordat deze kleiner en lichter 

is dan conventionele armaturen.

Reik tot hogere hoogten met behoud van lichtkwaliteit met de 
vernieuwde CoreLine Highbay. Nu ook in 25.000 lumen versie!

CoreLine

Voordelen
• Uiterst efficiënt, robuust en betrouwbaar met een 

lange levensduur

• Optionele bundelhoeken (NB/WB) om aan alle 

toepassingseisen te voldoen

• Licht van hoge kwaliteit en lichtuniformiteit met 

geringe lichthinder

• Significante besparingen op installatie- en 

onderhoudskosten

• Dimmen mogelijk (DALI)

• Eenvoudige vervanging van 250 en 400 W HPL/HPI 

armaturen

Kenmerken
• Hoog rendement van maximaal 145 lm/W

• Lange levensduur van 50.000 u bij L80

• Enkelpuntsmontagesysteem voor gemakkelijke 

installatie 

• Geringe lichthinder en kleurweergave-index van ≥ 80

• Geschikt voor vervanging van conventionele lampen 

van 250 W/400 W 

Applicaties
• Algemene productie faciliteiten

• Magazijnen en logistieke centra

• Beursgebouwen en grote ruimten met hoog plafond 



CoreLine Panel
De 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. 

Voordelen
• Maakt het wisselen van conventionele verlichting naar 

LED armaturen eenvoudig.

• Energiebesparing tot 40% in vergelijking met 

functionele TL-D-armaturen.

• Uniform lichtoppervlak.

Kenmerken
• Geïntegreerde LED-technologie in een slanke 

vierkante behuizing

• Keuze uit twee kleurtemperaturen: 3000 K en 4000 K

• Verkrijgbaar in uitvoeringen die wel (Office Compliant 

(OC)) en niet (Non Office Compliant (NOC)) aan 

kantoornormen voldoen

Applicaties
• Algemene verlichting voor o.a. kantoren, winkels, 

scholen of gezondheidszorg

Nu ook beschikbaar in 4300 lumen met  
verbeterde efficiëntie tot 123 lm/W

CoreLine



CoreLine Waterdicht WT120C
De 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. 

Voordelen
• Directe vervanger voor conventionele waterdichte 

armaturen in termen van lichtprestaties, 

installatieflexibiliteit en lengte

• Betrouwbare LED technologie - onderhoudsarm

Kenmerken
• 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 

verzekerd.

• Diffuser met optisch element biedt visueel comfort.

• Lichtverdeling met brede bundel.

• Inclusief plafondmontagebeugel en ophanghaken; 

installatie kan vandalismebestendig uitgevoerd 

worden door middel van extra schroefbevestiging van 

montagebeugels

Applicaties
• Parkeergarages

• Magazijnen

• Algemene verlichting

Nu ook beschikbaar in een 8000 lumen variant:  
zelfde lichtopbrengst met minder armaturen

CoreLine



GentleSpace Gen3
Flexibele hooghangende verlichting die een hoog rendement biedt met een 
lange levensduur en connectiviteitsmogelijkheden met verlichtingssystemen en 
softwaretoepassingen

GentleSpace Gen3 biedt een brede diversiteit aan 

mogelijkheden in termen van vaste optieken en 

bundelhoeken (van zeer smal tot breed), een optie 

met verstelbaar optiek (van smal naar breed), een keur 

aan montagemogelijkheden (inclusief afneembare 

montagebeugels voor extra montagegemak), 

stofkappen voor de voedselindustrie en allerlei 

lumenpakketten tot 35K lumen. Dit betekent dat 

GentleSpace Gen3 u gemakkelijk kan helpen een 

ideale maatwerkoplossing te bieden voor nagenoeg 

elke plafondhoogte en/of industriële toepassing. Het 

systeem kan ook veranderingen in toepassingseisen 

ondersteunen (zoals aanpassingen van de 

indeling) dankzij zijn flexibele optieksysteem dat 

na de installatie gemakkelijk manueel kan worden 

aangepast. Daarnaast biedt GentleSpace Gen3 ook 

de mogelijkheid van geavanceerde connectiviteit 

aldaar het verbonden kan worden met systemen en 

softwaretoepassingen die op het IoT zijn gebaseerd, 

zoals Interact Industry. In het algemeen geldt: of u 

nu op zoek bent naar een betrouwbare ‘fit & forget’-

oplossing of een oplossing die na installatie aangepast 

en geregeld kan worden, GentleSpace Gen3 is de ideale 

oplossing voor uw toepassing.

Het eerste high-bay armatuur met drie optieken in één, 
keuzevrijheid in lichtbundels voortaan mogelijk zelfs na levering en 

installatie! Eenvoudig door één persoon te installeren dankzij de 
afneembare montagebeugel

Voordelen
• Hoogwaardig zicht in combinatie met geweldige 

uniformiteit en verblindingsbeperking

• Robuuste en betrouwbare oplossing voor een lange 

nuttige levensduur

• Zeer efficiënte oplossing die aantrekkelijke totale 

eigendomskosten biedt

• Flexibiliteit mogelijk gemaakt door een hoge 

mate van aanpasbaarheid aan veranderende 

toepassingsbehoeften door middel van het 

verstelbare optiek

• Gereed om verbonden te worden met bestaande en 

toekomstige systeem- en softwaretoepassingen

• Uitgebreide dekking van toepassingsgebieden, met 

inbegrip van levensmiddelenproductie, fabrieken met 

verschillende plafondhoogtes, haltoepassingen

Philips  
LED armaturen



Kenmerken
• Hoog rendement van maximaal 155 lm/W

• Lange levensduur van L80 bij 100.000 uur

• Unieke afneembare montagebeugel 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 tot 65%

• Ruime diversiteit van standaard optieken om te 

voldoen aan de toepassingseisen. Ook beschikbaar 

met unieke verstelbare optiek die de flexibiliteit biedt 

om on-site gemakkelijk het optiek van het armatuur 

aan te passen van een smalle naar een brede bundel

• Gereed voor Interact Industry en Philips 

GreenWarehouse

Applicaties
• Levensmiddelenindustrie

• Magazijnen en logistieke centra

• Sporthallen, zwembaden en expositiehallen

• Industriehallen

Philips  
LED armaturen
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GreenSpace Accent Cardanic
Een flexibel en betaalbaar aanbod voor de detailhandel

Dankzij de GreenSpace Accent-serie kunnen winkeliers 

en gebouwbeheerders nu overstappen van CDM naar 

LED. Zo kunnen ze profiteren van de voordelen van 

de lichtkwaliteit van PerfectAccent van Philips en een 

aanzienlijke energiebesparing, en dat alles voor een 

redelijke initiële investering. De inbouwopening van de 

GreenSpace Accent Cardanic en speciale lichtopbrengst 

maken het ideaal voor retrofit. 

Voor mode- en voedingsmiddelenwinkels is 

GreenSpace Accent Cardanic ook verkrijgbaar met 

speciale lichtvarianten en LED-recepten om de 

aangeboden kleding en verse etenswaren in het 

allerbeste licht te presenteren. Neem een kijkje op 

onze cataloguspagina’s voor mode en voedsel voor 

meer informatie over CrispWhite, PremiumWhite, 

PremiumColor, Fresh Food Meat en Fresh Food 

Champagne.

Voordelen
• Hoge lumenopbrengst van uiterst compacte en 

lage armatuur

• Cardanische pendelmontage (twee afzonderlijke 

kantelringen)

• Breed toepassingsbereik

Kenmerken
• Uitstekende lichtkwaliteit door Philips PerfectAccent-

optieken

• Hoog energierendement

• Pure en robuuste vormgeving

• Eén-op-één vervanging van CDM 

Applicaties
• Levensmiddelen- en modewinkels

Introductie van PC930 - PremiumColor. De ideale freshfood-kleur 
voor het verlichten van fruit, groenten en bloemen. Whitepaper met 

de studie en resultaten op verzoek beschikbaar

Philips  
LED armaturen



GreenSpace Accent Elbow
De beste retrofitoplossing voor inbouw-accentverlichting

Verlichting is een van de belangrijkste bedrijfsmiddelen 

die winkeliers en gebouwbeheerders kunnen helpen 

hun kostendoelstellingen te realiseren. Nu kunnen 

winkeliers en gebouwbeheerders overstappen en 

profiteren van de voordelen van de lichtkwaliteit van 

Philips PerfectAccent reflector technologie en tegelijk 

van aanzienlijke energiebesparingen in vergelijking met 

hun bestaande CDM-installatie, en dat alles voor een 

redelijke initiële investering.

Voordelen
• Vervanging zonder gedoe van CDM-inbouwarmaturen

• Korte terugverdientijd in vergelijking met CDM-

armaturen, dankzij hoog systeemrendement

• Accentlicht van hoge kwaliteit dankzij het 

kenmerkende licht van de PerfectAccent-reflector

Kenmerken
• Hoog rendement 80 lm/W; Philips PerfectAccent-

reflector technologie

• CDM renovatie-inbouwarmatuur: 175 mm 

inbouwdiameter, gemakkelijk te installeren

• Pure, robuuste vormgeving

Applicaties
• Winkels, met name levensmiddelen- en modezaken

• Openbare ruimten zoals winkelcentra, 

spoorwegstations, luchthavens enz.

Introductie van PC930 - PremiumColor. De ideale freshfood-kleur 
voor het verlichten van fruit, groenten en bloemen. Whitepaper met 

de studie en resultaten op verzoek beschikbaar

Philips  
LED armaturen



GreenSpace Accent Pendant
Een flexibele en betaalbare oplossing voor de detailhandel

Dankzij de Philips GreenSpace Accent-serie kunnen 

winkeliers en gebouwbeheerders nu eenvoudig 

overstappen van CDM naar LED en profiteren van de 

Philips PerfectAccent lichtkwaliteit met aanzienlijke 

energiebesparingen en dat alles voor een redelijke 

initiële investering. De Philips GreenSpace Accent 

Pendant kan met een railinterface eenvoudig en 

snel op een reguliere 3C-adapter of aan een plafond 

worden geïnstalleerd. De kabel kan op maat worden 

gemaakt om perfect te passen bij de installatiehoogte 

van het armatuur. Voor de detailhandel in fashion & 

food is de Philips GreenSpace Accent Pendant ook 

verkrijgbaar met speciale LED-lichtvariaties om het 

aangeboden voedsel- of kledingassortiment in het 

allerbeste licht te presenteren. Neem eens een kijkje 

op onze Fashion & Food cataloguspagina’s en ontdek 

meer over Philips CrispWhite, Philips PremiumWhite, 

Philips PremiumColor en Philips GreenSpace Accent 

FreshFood verlichting.

Introductie van PC930 - PremiumColor. De ideale freshfood-kleur 
voor het verlichten van fruit, groenten en bloemen. Whitepaper met 

de studie en resultaten op verzoek beschikbaar

Voordelen
• Pure en robuuste vormgeving

• Voor alle detailhandelstoepassingen

• Flexibiliteit in licht, CDM voorbij

Kenmerken
• Geïntegreerde driver in een compacte behuizing

• Hoge lichtkwaliteit dankzij de Philips PerfectAccent-

reflectors

• Inclusief lichtvarianten voor Fashion & Food

• Op maat te maken kabel en installeerbaar op rail of 

plafond

Applicaties
• Supermarkten, kruidenierswinkels en 

delicatessenzaken

• Modewinkels en kledingzaken

• Horeca, hotels, cafe’s, restaurants

Philips  
LED armaturen



GreenSpace Accent Projector
Een flexibel en betaalbaar aanbod voor de detailhandel

Dankzij de GreenSpace Accent-serie kunnen 

winkeliers en gebouwbeheerders nu overstappen 

van CDM naar LED. Profiteer van de voordelen van 

de lichtkwaliteit met de PerfectAccent van Philips 

en realiseer een aanzienlijke energiebesparing. Dat 

alles voor een schappelijke investering. De reguliere 

3C-adapter van de GreenSpace Accent Projector en 

speciale lichtopbrengsten maakt deze ideaal voor 

retrofit. Voor mode- en voedingsmiddelenwinkels 

is GreenSpace Accent Projector ook verkrijgbaar 

met speciale lichtvarianten en LED-recepten om 

de aangeboden kleding en verse etenswaren in het 

allerbeste licht te presenteren. Neem een kijkje op 

onze cataloguspagina’s voor mode en voedsel voor 

meer informatie over CrispWhite, PremiumWhite, 

PremiumColor, Fresh Food Meat en Fresh Food 

Champagne.

Nu beschikbaar tot 4900 lm en introductie van PC930 - 
PremiumColor. De ideale freshfood-kleur voor het verlichten van 

fruit, groenten en bloemen. Whitepaper met de studie en resultaten 
op verzoek beschikbaar

Voordelen
• Fraaie vormgeving met passieve koeling en 

geïntegreerde driver

• Breed toepasbaar in winkels door vele varianten in 

lumenoutputs in combinatie met optieken

• Geen kleurverschillen in de lichtbundel door unieke 

PerfectAccent reflector technologie

Kenmerken
• Driver geïntegreerd in een compacte behuizing

• PerfectAccent reflector technologie voor een optimale 

en uniforme bundel

• Geoptimaliseerde kleurtemperaturen om uw 

producten uitstekend aan te lichten dankzij Philips 

CrispWhite, PremiumWhite en PremiumColor 

technologie

• Efficiënte LED Spot projector als alternatief voor 35 W, 

50 W en 70 W CDM-T oplossingen.

Applicaties
• Speciaalzaken met levensmiddelen of aandacht voor 

mode

Philips  
LED armaturen



Ledinaire

Ledinaire mini schijnwerper
Eenvoud voor een scherpe prijs

De Philips Ledinaire-reeks bevat een selectie van 

populaire gebruiksklare LED-armaturen die verkrijgbaar 

zijn met de Philips kwaliteitsniveaus tegen een scherpe 

prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en betaalbaar – 

precies wat u nodig heeft.

Voordelen
• Philips kwaliteit en betrouwbaarheid.

• Snel terugverdiend: energiebesparing >80% 

(halogeenlampen)

• Snelle installatie zonder het armatuur te openen.

• Hoogwaardige Philips-afwerking, robuust en volledig 

betrouwbaar.

Kenmerken
• Zeer efficiënt: 90 lm/W

• Extra plat IP65-schijnwerperontwerp met en zonder 

sensor.

• Lichtstroom systeem:  

900 lm (10 W); 2500 lm (27 W); 4500 lm (50 W) CRI 80

• Lange levensduur van 35.000 uur (Ta 25°C)

• Prismatisch glas voor diffusie en comfortabel licht

• 0,3 m kabel (klasse 1), roestvrijstalen kabelwartel 

• Rechtopstaande of hangende montage

• Voldoet aan CE, CB, ROHS wetgeving

• Zoutspray 500 uur

 
Applicaties
• Gevels van gebouwen, detailhandelszaken 

• Tuinen, poortjes en onderdoorgangen 

• Reclame borden

Simpelweg geweldige LED -  
uitstekende kwaliteit tegen een goede prijs



Ledinaire

Ledinaire schijnwerper maxi
Eenvoud voor een scherpe prijs

De Philips Ledinaire-reeks bevat een selectie van 

populaire gebruiksklare LED-armaturen die verkrijgbaar 

zijn met de hoge kwaliteitsniveaus van Philips tegen 

een scherpe prijs. Betrouwbaar, energiezuinig en 

betaalbaar – precies wat u nodig heeft.

Voordelen
• Philips kwaliteit en - betrouwbaarheid

• Energiebesparing: 1:1 vervanging tot HPI-TP 400 W

• Snelle installatie zonder de schijnwerper te openen

• Hoogwaardige Philips-afwerking, robuust en volledig 

betrouwbaar

Kenmerken
• Philips kwaliteit en - betrouwbaarheid

• Energiebesparing: 1:1 vervanging tot HPI-TP 400 W

• Snelle installatie zonder de schijnwerper te openen

• Hoogwaardige Philips-afwerking, robuust en volledig 

betrouwbaar

• Zeer efficiënt - 100 lm/W

• Twee lichtstroom systeemmodellen: 10 klm/100 W en 

20 klm/200 W

• Rechtopstaande of hangende montage

• 0,5 m voorbedrade kabel (klasse 1)

• Robuuste (IK08) en watervaste (IP65) schijnwerpers

• Helder, gehard glas

• Voldoet aan CE en ROHS wetgeving

• Lange levensduur van 50.000 uur (Ta 25°C)

• Zoutspray 500 uur

 
Applicaties
• Parkeerplaatsen

• Industrieterreinen

• Havens en aanlegsteigers

• Beveiligings- en facilitaire verlichting

Simpelweg geweldige LED -  
uitstekende kwaliteit tegen een goede prijs



Ledinaire

Ledinaire Waterdicht WT055C
Eenvoud voor een scherpe prijs

Kwaliteit en betrouwbaarheid,  – dat is de boodschap 

van Ledinaire. Ledinaire houdt het simpel door alleen 

de essentie te leveren en niets meer. Wij bieden 

een keuze uit economische LED-oplossingen binnen 

uw budget ligt en dat onze producten altijd 

voldoen aan de hoogst mogelijke normen. Deze 

no-nonsensbenadering van verlichting betekent 

dat u exact krijgt wat er op de doos vermeld staat: 

betrouwbaarheid, betaalbaarheid en energie-

efficiëntie. De solide Ledinaire WT055C Waterdicht-

armatuur is ontworpen voor algemene toepassingen 

en is een budgetvriendelijke, energiebesparende 

LED-oplossing voor gebruik in natte en industriële 

omgevingen (IP65).

Voordelen
• Eenvoudige, solide behuizing, sealed for life, IP65

• Comfortabel diffuus licht

• Tot 40% energiebesparing

Kenmerken
• Professionele productkwaliteit en betrouwbaarheid

• Stevige, waterdichte armatuur 

• Keuze uit twee lichtstromen: 3600 en 5500 lm

• Slagvastheid: IK 08

• Beschermingsklasse: IP 65

• Montagebeugels kunnen over de volle lengte van de 

armatuur geplaatst worden

 
Applicaties
• Parkeergarages, onder luifel

• Fabriekshallen (tot 4 m hoogte)

• (Koude) opslagruimten

Opvolger van de Ledinaire Waterdicht WT060C



LuxSpace Accent Compact Elbow
De beste energie-efficiënte reeks voor winkeltoepassingen

Winkeliers worstelen steeds meer met almaar 

stijgende energieprijzen. Tegelijkertijd moeten ze 

de lichtkwaliteit behouden waaraan ze gewend zijn, 

hebben ze flexibiliteit nodig voor integratie in de 

architectuur en de juiste lichteffecten om de blik van 

de klant te trekken. En last but not least: ze hebben 

behoefte aan toekomstbestendige oplossingen die 

hen in staat stellen onderscheidende concepten te 

realiseren in hun winkel. Doordat hij licht van hoge 

kwaliteit levert, een krachtige bundel heeft en een 

uitstekend lichtrendement biedt, is LuxSpace Accent 

de ideale energiezuinige oplossing voor hedendaagse 

veeleisende winkeltoepassingen.

Met zijn uiterst compacte en onopvallende vormfactor 

biedt LuxSpace Accent Compact Elbow sterke optische 

prestaties en complete richtopties. Voor mode- en 

voedingsmiddelenwinkels is deze spot ook verkrijgbaar 

met speciale lichtvarianten en LED-recepten om 

de aangeboden kleding en verse etenswaren in het 

allerbeste licht te presenteren.

Voordelen
• Uiterst compacte ‘look and feel’

• Sterke optische prestaties

Kenmerken
• Combinatie van hoge lichtstroom met zeer kleine, 

passief gekoelde behuizing

• Verbeterde PerfectBeam-reflectoren

• Speciale lichtvarianten en LED-recepten

• 80° kantelhoek

Applicaties
• Levensmiddelen- en modewinkels

Introductie van PC930 - PremiumColor. De ideale freshfood-kleur 
voor het verlichten van fruit, groenten en bloemen. Whitepaper met 

de studie en resultaten op verzoek beschikbaar

Philips  
LED armaturen



LuxSpace Accent
De beste energie-efficiënte reeks voor winkeltoepassingen

Winkeliers worstelen steeds meer met almaar stijgende 

energieprijzen. Tegelijkertijd moeten ze de lichtkwaliteit 

behouden waaraan ze gewend zijn, flexibiliteit voor 

integratie in de architectuur en de juiste lichteffecten 

om de blik van de klant te trekken. En last but not 

least: ze hebben behoefte aan toekomstbestendige 

oplossingen die hen in staat stellen onderscheidende 

concepten te realiseren in hun winkel. Doordat hij 

licht van hoge kwaliteit levert, een krachtige bundel 

heeft en een uitstekend lichtrendement biedt, is de 

LuxSpace Accent de ideale energiezuinige oplossing 

voor de hedendaagse veeleisende winkeltoepassingen. 

Hij omvat een brede reeks verlichtingstoepassingen, 

waaronder CrispWhite voor modezaken en Food-

recepten voor supermarkten.

Introductie van PC930 - PremiumColor. De ideale freshfood-kleur 
voor het verlichten van fruit, groenten en bloemen. Whitepaper met 

de studie en resultaten op verzoek beschikbaar

Voordelen
• Aantrekken van winkelklanten met licht van hoge 

kwaliteit

• Armatuurontwerp past discreet in de winkel

• Goede energieprestaties, overeenkomend met CDM 

Elite maar met een veel langere levensduur en totale 

eigendomskosten met een terugverdientijd van 

minder dan drie jaar

Kenmerken
• Hoog systeem rendement dankzij 

PerfectAccent reflectors met een zeer hoge LOR (90%)

• Lumenpakketten van 1200 tot 4900 lm, passend bij de 

gelijkwaardige CDM 20/35/50/70 W MASTERColour 

Elite

• Keuze uit kleurtemperaturen: 2700, 3000 en 4000 K

• Kleurweergave-index 80 en 90

• Smalle, middelbrede, brede, zeer brede en ovale 

bundel verkrijgbaar

• Dimbare uitvoeringen

• Opties voor doorvoerbedrading mogelijk

Applicaties
• Winkels: mode en levensmiddelen

Philips  
LED armaturen



StyliD
De beste energie-efficiënte reeks voor winkeltoepassingen

Winkeliers worstelen steeds meer met almaar stijgende 

energieprijzen. Tegelijkertijd moeten ze de lichtkwaliteit 

behouden waaraan ze gewend zijn, flexibiliteit voor 

integratie in de architectuur en de juiste lichteffecten 

om de blik van de klant te trekken. En last but not 

least: ze hebben behoefte aan toekomstbestendige 

oplossingen die hen in staat stellen onderscheidende 

concepten te realiseren in hun winkel. Doordat hij licht 

van hoge kwaliteit levert, een krachtige bundel heeft 

en een uitstekend lichtrendement biedt, is de StyliD de 

ideale energiezuinige oplossing voor de hedendaagse 

veeleisende winkeltoepassingen. Hij omvat een hele 

reeks verlichtingstoepassingen, waaronder CrispWhite 

voor modezaken en Food-recepten voor supermarkten.

Introductie van PC930 - PremiumColor. De ideale freshfood-kleur 
voor het verlichten van fruit, groenten en bloemen. Whitepaper met 

de studie en resultaten op verzoek beschikbaar

Voordelen
• Winkelklanten aantrekken met licht van hoge kwaliteit

• Armatuurontwerp past discreet in de winkel

• Goede energieprestaties, overeenkomend met CDM 

Elite maar met een veel langere levensduur en een 

terugverdientijd voor de totale gebruikskosten van 

minder dan drie jaar

Kenmerken
• Hoog systeem rendement, dankzij PerfectAccent 

reflectors met een zeer hoge LOR (90%)

• Lumenpakketten van 1200 tot 4900 lm, passend bij de 

gelijkwaardige CDM 20/35/50/70 W MASTERColour 

Elite

• Keuze uit kleurtemperaturen: 2700, 3000 en 4000 K

• Kleurweergave-index 80 en 90

• Smalle, middelbrede, brede, zeer brede en ovale 

bundel verkrijgbaar

• Dimbare uitvoeringen

• Reeks accessoires (honingraat, snuit)

Applicaties
• Winkels: mode en levensmiddelen

Philips  
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TrueForce LED Public  
(stad/weg – HPL/SON)
De beste LED-oplossing voor de vervanging van een HID-lamp (High Intensity Discharge)

Philips TrueForce LEDlampen bieden een eenvoudige 

LED-oplossing met een snelle terugverdientijd ter 

vervanging van hogedrukontladingslampen (HID). 

De TrueForce LED-lampen maakt onmiddellijke 

energiebesparingen mogelijk tegen lage initiële kosten. 

Met het juiste lampformaat en de juiste lichtverdeling 

kunnen klanten eenvoudig lampen in hun bestaande 

systeem vervangen door Philips TrueForce LED zodat 

de lichtkwaliteit verbetert zonder de armaturen te 

vervangen of het lichteffect op te offeren.

Voordelen
• Kostenbesparingen verzekeren een snelle 

terugverdientijd

• Lage initiële kosten

• Verbeterde lichtkwaliteit en eenvoudige uitwisseling

Kenmerken
• Hoog energierendement

• Lange levensduur van 50.000 uren

• Juiste lampformaat en lichtverdeling voor directe 

retrofit

• Licht in gewicht

• Bescherming tegen schakelpieken tot 6 kV

Applicaties
• Stedelijke openbare ruimte - parken, pleinen

• Openbare weg - straten, paden

• Openbare ruimte - parkeerterreinen, bus- en 

tramhaltes

NIEUW: Lumen claims: 3000/4000/6000lm, CRI 80,  
Nieuwe microlens die de heldere en matte versies vervangt

Philips 
LEDlampen



TrueForce LED Public  
(weg – SON)
De beste LED-oplossing voor vervanging van hogedrukontladingslampen  
(High Intensity Discharge, HID)

Philips TrueForce LED Public lampen bieden een 

gemakkelijk LED-oplossing met korte terugverdientijd 

als vervanger voor hogedrukontladingslampen (HID). 

De Philips TrueForce LED Public verlichting brengt 

de LED-voordelen van energie-efficiëntie en lange 

levensduur binnen het bereik van HID-vervangers 

en levert onmiddellijk besparingen op bij een lage 

investering. Met het juiste lampformaat en de juiste 

lichtverdeling kunt u eenvoudig Philips TrueForce 

LED Public straatlampen installeren zonder de 

voorschakelapparatuur of reflector van de armatuur te 

wijzigen met behoud van de verlichtingskwaliteit.

Voordelen
• Direct kosten besparend

• Lage initiële kosten, korte terugverdientijd

• Verbeterde lichtkwaliteit door eenvoudige 

omschakeling

• Directe LED-vervangingsoplossing zonder de 

armatuur te wijzigen

Kenmerken
• Hoog energierendement

• Juiste lampformaat en lichtverdeling voor directe 

ombouw

• Levensduur 50.000 uur

• Aangenaam wit licht met CRI 70

Applicaties
• Stedelijke openbare ruimte - parken en pleinen

• Openbare en doorgaande wegen

NIEUW: ‘s Werelds eerste directe Plug & Play-vervanging voor 
straatverlichtingsarmaturen met een 50W/70W/100W/150W  

SON-T lamp

Philips 
LEDlampen



Vintage Cord
Creëer de perfecte sfeer

Dit Philips-snoer heeft een stoffen bekleding en 

metalen aansluitbus met matte afwerking om sfeer te 

brengen in uw leefruimte. Gecombineerd met een E27 

LED-lamp uit de Philips vintage, moderne of klassieke 

serie om de uitstraling compleet te maken.

Voordelen
• Materiaal van hoge kwaliteit

• Aanpasbare snoerlengte

Kenmerken
• Metalen aansluitbus met matte afwerking

• Snoer met stoffen bekleding

• Ambiance en styling

Applicaties
• Gang

• Eetkamer

• Woonkamers

• Slaapkamers

• Receptieruimten

• Bars

NIEUW: Vintage Cord in goud, zwart en rosé  
voor al uw decoratieve verlichting

Philips 
LEDlampen
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