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Philips Lighting wprowadza nowe świetlówki liniowe LED T5 „click-to-fit” do
zastosowań profesjonalnych.
Nowe świetlówki Philip LEDtube T5 to pierwszy prawdziwy, wykonany w technologii LED
bezpośredni zamiennik dla klasycznej świetlówki fluorescencyjnej T5 1500mm.
Eindhoven, Holandia - Philips Lighting, światowy lider w dziedzinie oświetlenia, ogłosił dziś, że
do oferty Philips MASTER LEDtubes dołączy nowy produkt Philips T5 LEDtube.
Energooszczędna Philips LEDtube T5 zapewnia dużą ilość światła, wysoką jakość i dzięki
specjalnemu systemowi „click-to-fit”. Jest bezpośrednim zamiennikiem klasycznej świetlówki
fluorescencyjnej T5 1500mm Świetlówka Philips T5 LEDtube jest mała, ale bardzo wydajna posiada skuteczność świetlną 150 lumenów/Watt.

_

Łatwa i bezpieczna instalacja
Świetlówki liniowe Philips MASTER LEDtube to w
100% bezpieczna i łatwa instalacja. Dzięki
technologii InstantFit, T5 LEDtube można
dopasować od razu do oprawy, nie ma potrzeby
wymiany okablowania. Specjalne zabezpieczenia
ułatwiają instalację tub bez ryzyka porażenia
prądem. Dzięki temu instalację można
przeprowadzić
szybko
i
precyzyjnie,
oszczędzając czas i pieniądze.
Długotrwała jakość
Świetlówki Philips T5 LED są wykonane z poliwęglanu, natomiast w konstrukcji świetlówki
wykorzystano najnowsze rozwiązania elektroniczne, które w połączeniu z wydajnymi
modułami LED pozwoliły uzyskać trwałość wynoszącą 50 000 godzin. W ten sposób trwałość
świetlówek Philips T5 LEDtube jest dwukrotnie większa, w porównaniu z klasycznymi
świetlówkami linowymi T5, co znacznie wpływa na obniżenie kosztów utrzymania instalacji
świetlnej.
„Cena zakupu świetlówek fluorescencyjnych jest niższa, jednak całościowy koszt utrzymania
instalacji w skali roku jest dwukrotnie wyższy, niż przy użyciu Philips T5 LED” powiedział
Robert Boogaard, Product Manager w Philips Lighting. „Z radością informujemy, że w celu
zapewnienia najwyższej jakości, przedłużamy okres gwarancji na świetlówki LEDowe do
zastosowania profesjonalnego do 5 lat. Możemy się pochwalić najobszerniejszym na rynku
portfolio świetlówek LEDowych. Zapewniamy długotrwałe źródło światła, w każdym
zastosowaniu od parkingów i biur po szkoły i magazyny.”
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Nowe Philips T5 LED są już dostępne na większości europejskich rynków i występują
w następujących parametrach:
 1500mm HO 26W 830 T5 InstantFit
 1500mm HO 26W 840 T5 InstantFit
 1500mm HO 26W 865 T5 InstantFit
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Philips Lighting
Philips Lighting (Euronext Amsterdam ticker: LIGHT), światowy lider branży oświetleniowej,
dostarcza produkty, systemy i usługi tworzące innowacje, które podnoszą wartość biznesu,
kreują przeżycia i pomagą ulepszać życie. Jesteśmy obecni zarówno na rynku profesjonalnym
jak i konsumenckim, prowadzimy cały przemysł w stronę Internetu Rzeczy, który przekształca
domy, przestrzenie biurowe i publiczne. Ze sprzedażą na poziomie 7,1 miliona euro
zatrudniamy 34 tysiące pracowników w ponad 70 krajach. Wiadomości o Philips Lighting
dostępne są na stronie http://www.newsroom.lighting.philips.com
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