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Velkommen
til Boost!
Din guide
til succes
Opgrader de løsninger du tilbyder, baseret på dine kunders
belysningsbehov. Ved at sælge den rigtige belysning booster du
også din egen forretning.
Skift fra konventionelle lyskilder til
LED-lyskilder for at spare på energien.
Invester i LED-armaturer for at forbedre
lyskvaliteten og optimere besparelserne.
Spring ud i integrerede belysningssystemer, som
hjælper kunderne med at skabe det perfekte
arbejdsmiljø og optimere driften.
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Philips har en LED-belysningsløsning til ethvert
behov. I Boost!, finder du en masse interessante
emner, herunder vores brede udvalg af
LED-løsninger, tips og tricks til, hvordan du
skaber vækst i din virksomhed. Læs Boost!,
din guide til gode salgsresultater indenfor
LED-belysning.
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Industri

Kontor

Altid den
rigtige
løsning
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Rigtige fagfolk stræber altid efter at gøre hvad der er bedst
for deres kunder – uanset anvendelsesområde, situation
og funkion. Uanset om kunden arbejder under et stramt
budget eller sigter efter maksimal energibesparelse.
Uanset om den bedste løsning bare sikrer energi- og
omkostningsbesparelser eller er ultraavanceret. Uanset
behovet, har Philips altid den rigtige LED-løsning. Og det
er hos Lemvigh-Müller, du finder den. Se alle vores LEDløsninger i denne guide.

Parkeringsanlæg
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Find den rigtige løsning
til ethvert behov

Lystofrør T8/T5

Kompaktlystofrør PLL og PL-C

2

www.philips.com/productfinder
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LED-lyskilder
og -lysrør

Master LED-lysrør Ultra/High Output T8/T5

EM

HF

UNI

HF

230V

CorePro PLL/PL-C

Ledinaire
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CoreLine

Ledinaire Påbyg

Ledinaire Panel
OC/UGR<19

CoreLine Påbyg

Ledinaire Downlight

Ledinaire
SlimDownlight

CoreLine Panel
OC/UGR19

5

Intelligent
belysning

CoreLine Påbyg

CoreLine Panel
OC/UGR<19

CoreLine Downlight CoreLine
SlimDownlight

CoreLine Downlight

CoreLine
SlimDownlight

Ledinaire Projektør

CoreLine
Highbay eller Highbay med PIR

CoreLine IP65 Industriarmatur

Ledinaire IP65 Industriarmatur

CoreLine IP65 Industriarmatur

MasterConnect LED-lysrør

Ledinaire Grundarmatur

CoreLine Grundarmatur

MasterConnect LED-lysrør

Kontor
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Eksisterende
konventionel
installation

Scan QR-koden og besøg vores produktudvælger:

Lystofrør T8/T5
SON/HPI/HPL udladningslamper

Master LED-lysrør Ultra/High Output T8/T5

EM

Industri

HF

UNI

HF

230V

Industri

Kontor

CorePro LED-lysrør
EM

HF

UNI

MASTER LED-lysrør Ultra/High Output T5

Mindre depot

HF

Lysstofrør T8/T5

CorePro LED-lysrør

EM

HF

UNI

230V

Master T5
UO/HE/HO

HF

CoreLine P44 Fastset

Ledinaire IP65 Industriarmatur

CoreLine IP65 Industriarmatur

CoreLine IP65 Industriarmatur

Parkeringsanlæg

Lysstofrør T8/T5

Mindre depot

TrueForce LED
Industri

230V

MasterConnect LED-lysrør

Parkeringsanlæg
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Master LED-lysrør T8 sensor
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5 gode grunde til at
skifte til LED

Scan for at tilmelde dig gratis online
belysningstræning fra Philips Lighting University!

Philips LED-lyskilder er designet til
nem installation og fremragende
effektivitet, hvilket gør opgraderingen
til LED hurtig og let. Men hvorfor
overhovedet skifte fra konventionelle
lyskilder til LED? Derfor:
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1

3

Store energibesparelser

5

Direkte
erstatning

Tjener sig
hurtigt ind

LED-lyskilder reducer
elregningen. De
bruger 50 % af den
energi, som lysstofrør
bruger, 20 % af, hvad
halogenlamper bruger,
og 10 % af, hvad
glødepærer bruger.

2
Omgående
besparelser

Energibesparelsen
indtræffer straks efter
installationen.

Ingen problemer eller
ekstraomkostninger
ved udskiftning af
gamle lyskilder. Alle
lyskilderne er designet til at være fuldt
kompatible med de
eksisterende armaturer. Udskift, og nyd
alle fordelene.

4
Lang
levetid

LED-lysrør holder
dobbelt så længe som
lysstofrør, mens vores
LED-erstatninger for
halogenlamper og glødepærer holder 10 gange
længere. Dermed bliver
vedligeholdelsesomkostningerne mere end
halveret!

Investeringen i LEDlyskilder har typisk tjent
sig ind i løbet af et års
tid ved armaturer, der
lyser i døgndrift.
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10 musiknumre,
der booster dit
energiniveau

1.

Survivor
Eye of the Tiger

2. Coldplay
Viva la Vida
3. AC/DC
Thunder
4. Busta Rhymes
Hit ’em High
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8. Eminem
5. Lenny Kravitz
Lose Yourself
American Woman
6. Pharrell
Williams
Happy
7.

The Offspring
Pretty Fly (For a
White Guy)

9. Will.i.am ft.
Britney Spears
Scream & Shout
10. U2
Beautiful Day

Skal du lige have et ekstra spark, når
du møder ind til dagens arbejde? Vi har
fundet de 10 bedste sange, der virker, når
vi skal have boostet vores energiniveau.
Du kan finde flere sange der booster dit
energiniveau på www.lemu.dk/philips
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TrueForce
LED-lyskilder

TrueForce-LED
Industri

Spar energi, og skab den perfekte belysning
til ethvert behov.

• Plug & play: EM-systemkompatibel
• Energibesparelse på op til 65 %*
• Behageligt hvidt lys (CRI 80)

Branchens førende LED-lyskilde som
erstatning for SON-T:

• IP40-klassificering

• Kraftigt lysudbytte, optisk effektiv
• Omgående opgradering – intet behov for armaturudskiftning eller -ændring
• 50.000 timers levetid, 5 års garanti

TrueForce LED
Vej
Sikring mod
spændingsudsving
på 6 kV

Energibesparelse
på op til 50 %*

TrueForce-LED
Urban
• Samme størrelse som konventionelle lyskilder
• Energibesparelse på op til 75 %*
Plug & play:
EM-kompatibel

• Effektiv optik
• Letvægtsdesign – vejer kun 350 gram
• Beskyttelse mod forhøjet temperatur

Høj effektivitet
(>170 lm/W)

• IP65-klassificering
Oversigt over udvidede egenskaber
PERFEKT
PASFORM
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Lyskildens
udformning er
tilpasset den
eksisterede reflektor

• Virker også direkte til 230V

CRI

70

Behageligt hvidt lys
med CRI 70

Med eksisterende
reflektor udsendes
lyset effektivt i
brugsretningen

* Sammenlignet med konventionelle løsninger
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Designet
til at blive set

Skab den
perfekte
stemning i
ethvert rum

Nutidens arbejdspladser skal leve op til en lang række funktioner. Vi producerer, mødes, fremlægger, sælger
og kræver at vores belysning kan tilpasses, leve op til vores behov, og ændres efter humør. Der er en stigende

MASTER LED-spot ExpertColors
lysspektrum minder om
halogenlyskildens, hvilket giver
en oplevelse af ægte farver.

efterspørgsel for belysning, som er dekorativ og elegant, og som er designet for at blive set. Philips’ Filamentlyskilder er LED-lyskilder med store glødetråde, som er designet til at fremhæve kundens kontor- eller butiksinteriør
og afrunde stilen på et hotel, en bar eller en restaurant. Giv indretningen et eksklusivt strejf med det unikke
glødetrådsdesign fra Philips.

MASTER LEDspot
ExpertColor
Expert
Color

Branchens førende
farvegengivelse, CRI97

Tilpasset lysspektrum, der
minder om halogen

Energibesparelser
på op til 85 %*

Philips LED
Filament Golden

Philips LED
Filament Smoky

Skaber en traditionel, varm og hyggelig
vintage-atmosfære. 2000 Kelvin.

Moderne, slankt og friskt design med klart lys.
4000 Kelvin.

Nem, simpel
installation
Dyb og jævn
dæmpning, under 5 %

Begge kollektioner er kendetegnet ved klassisk design, så du har mulighed
for at udvælge den helt rigtige form – vælg mellem lyskilder i udformningerne
»Globe«, »Dråbe« eller »Rør«. Findes med og uden dæmp.

40.000 timers
levetid

* Sammenlignet med halogenlamper
16
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LED-lysrør
Det helt rigtige
LED-lysrør hver gang
Branchens førende LED-udvalg til
udskiftning af lysstofrør
• Førsteklasses lumenydelse
• Fremragende kompatibilitet
• Nem installation
Til almen belysning, er high output-lysrørene den perfekte løsning.
Til de krævende anvendelsformål er ultra output eller ultra efficiency
det oplagte valg.
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MASTER
LED-lysrør T8 UE

MASTER
LED-lysrør T5

MASTER LED-lysrør
T8 sensor

CorePro
LED PLC & PLL

• Det mest effektive LED-lysrør på 172 lm/W

• Levetid på 50.000 timer

• Integreret bevægelsessensor

• Enkel eftermontering ved PLC-lysstofrør og

• Lysudbytte på op til 3700 lumen

• Op til 155 lumen/watt

• Automatisk dæmpning afhængig af bevægelse

• Tilbagebetalingstid på ca 1 år ved døgndrift*

• Findes både i version til 230V og til

• Ingen behov for ekstra sensorer eller

• Op til 6x længere levetid*

HF-forkobling**
• Lysudbytte på op til 5600 lumen

18

kabelføring

PLL-lyskilder
• Levetid på 30.000 timer
• Energibesparelse på op til 60 %*

• Energibesparelse på op til 70 %*
* Sammenlignet med konventionelle lysstofrør
** Besøg www.philips.dk/installator for at få de nyeste oplysninger om kompatibilitet forforkoblinger.
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9 tips der kan
forbedre dit
salg

1.
6.
Brug dine eksisterende Vær altid dig selv
Folk bemærker det, når du er oprigtig og ægte.
kontakter
Lad være med at forstille dig.
Du bliver overrasket over, hvor stort dit netværk
egentlig er.

2.
Spørg dem, hvad de
har brug for

Salg er meget mere end blot at udlevere
brochurer, forhandle priser og lukke handler.
Din attitude er af stor betydning, og det samme
er din ekspertise. Opbyg et rigtigt forhold til
dine kunder. Det gør både din og kundens
arbejdsdag langt mere behagelig. Og mere
lønsom.

Sæt dem i forbindelse med andre, du har tillid til –
det kunne være løsningen.

3.
Lyt i stedet for at tale
Fokuser på kundens behov og interesser i stedet
for dine egne.

1.
Vær ærlig

5.
Bliv gode venner

Hvis kunderne stoler på dig, er det langt mere
sandsynligt, at de køber.

Vær oprigtigt interesseret i din kunde.
Opbyg en personlig relation.

2.
Sørg for at udfordre
deres standpunkter

6.
Bevar roen

Det er dig, der er eksperten. Sørg for at udfordre
forældede opfattelser, og spørg »hvorfor?«

3.
Mersalg, krydssalg,
add-on-salg
Du kan altid sælge mere. Hold dig ikke tilbage –
kom med forslaget!

4.
Sørg for at fejre dine
successer
Og lær af dine fejl. Lær at forstå, hvorfor kunden
ikke købte noget.
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Vigtig handel? Henvend dig aldrig til en kunde,
hvis du kun har $-tegn i øjnene.

4.
Brug Linkedin!

7.
Brug hver eneste
mulighed
Knyt alle personer du møder til dit netværk.
Hvem ved, hvad det kan føre til.

8.
Brug de sociale medier
Del færdige projekter eller det, du arbejder med lige nu,
med dit netværk.

9.
Styr dine forventninger
Hold hvad du lover, og følg op på dine løfter.

Udvid dit netværk. Hold dig ikke tilbage, men inviter
kontakter, du allerede kender.

5.
Giv uden at tage

10.
Skab forbindelser
Vær opmærksom, og husk personlige detaljer.
Behandl kontakter som dine venner.

Vær venlig og hjælpsom, helt uden bagtanker.
Det kunne meget vel vise sig at være meget værd.

7.
Vis interesse
Spørg ind til deres frustrationer. Spørg dem,
hvilke problemer de står overfor at skulle løse.

8.
Vær overbevisende
Forbered dig grundigt. Hav alle fakta ved hånden.
Udvis selvsikkerhed. Det bevarer interessen hos kunden.

9.
Tag dig tid

Bliv bedre til
at netværke
Networking drejer sig om at skabe nye kontakter og
knytte og pleje forbindelser. Du ved aldrig, hvornår
venner, naboer, tidligere kollegaer eller bekendtskaber
fra træningscentret kan være et lead til nye kunder –
eller måske bliver de selv kunder en dag.

Kunderne ønsker ikke at blive presset ind i en handel,
hvis de ikke er klar til at købe.
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Energirig
arbejdsfrokost
Giv dig selv et boost

Wrap med
kylling
Fingermad med masser af energi. Kan spises varm
eller kold.

Ingredienser:

180 g kyllingebryst, vinklet og skåret i tynde skiver
Der findes ikke noget bedre end en lækker, sund og
nærende frokost til at holde sig i gang i løbet af en
travl arbejdsdag. En frokost, som man kan se frem til,
og som indeholder alle ingredienser, der skal til, for at
du kan levere toppræstationer. Denne opskrift booster
dit energiniveau, skærper dine sanser og øger din
arbejdsglæde – med garanti!
Find flere opskrifter på www.lemu.dk/philips

1⁄2 tsk. mildt chilipulver
1 fed hvidløg, hakket
Al saften fra 1/2 lime
1 tsk. olivenolie
2 grove tortillapandekager
1 ristet rød peber (syltet), i skiver
1 avocado, udstenet og skåret i halve
Koriander, hakket

Sådan tilbereder du den:
1. Bland kyllingen med limesaft, chilipulver og hvidløg.
2. Varm olien på en teflonpande, og steg kyllingen i et par
minutter. Varm pandekagerne imens, følg vejledningen
på pakken.
3. Mos en halv avocado ud på hver pandekage.
4. Tilsæt peber, og varm den igennem på panden.
5. Læg kylling på pandekagen, og drys med koriander.
6. Rul pandekagen, skær den i to, og spis med fingrene.
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LED-armaturer:
Opgradering
der giver
mening

Der er mange gode grunde til, at det giver mening at opgradere
armaturerne. For det første vil en udskiftning af installationen
give bedre belysning. Men der er også andre fordele ved at
anvende de nyeste LED-armaturer i stedet for blot at renovere
den konvenionelle installation:

Vores LED-lysrør, -lyskilder og -spots er
en simpel og udgiftssænkende erstatning
for konventionel belysning. Men hvad med
selve armaturerne?

Hvis du har planer om at renovere en kundes
belysningsinstallation, bør du overveje at opgradere
hele installationen med vores CoreLine (innovative) og
Ledinaire (basis) LED-armaturer. De erstatter traditionelle

• bedre energieffektivitet
• større lyseffekt
• bedre lyskvalitet

I sidste ende kan det betyde, at kundens
medarbejdere kan se bedre, og at arbejdet bliver
behageligt, produktivt og sikkert.

armaturertyper som f.eks. indbyggede og påbyggede

Og som det fremgår af side 32, er vores

paneler, spots, grundarmaturer ned flere.

CoreLine-armaturer det naturlige valg ved
udskiftningsprojekter, mens Ledinaire-armaturer
er det bedste valg ved hverdagsopgaver.
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•

CoreLine

5

Nu med

års

garanti!

CoreLine
Væg- og Loftarmatur
• Perfekt til erhvervsbyggeri: hærværkssikret (IK08) og vandtæt
(IP65)
• Nem installation og håndtering: udstyret med
tilslutningsledning
• Fås i udgaver med 1200 lm, 2000 lm og 3400 lm

CoreLine Downlight

CoreLine Panel OC/
UGR<19 til kontor

• Dækker flere professionelle anvendelser,

• Metalramme for større stabilitet

Standarden for innovative og brugervenlige
belysningsløsninger af høj kvalitet, til alle
de projekter, hvor lys virkelig betyder noget.
Få flere oplysninger om de forskellige CoreLinearmaturer på www.philips.dk/coreline

grundet DALI-dæmpning, hvid/mat optik og
forskellige IP-klasser
• Høj effektivitet, op til 100 lm/W

26

• Nem installation og håndtering:
driver i kant
• Jævn lysende overflade, som er
optimal til kontorbelysning
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Ledinaire

Ledinaire IP65
Industriarmatur
• Nem at anvende: fås med forskellige lumenpakker
• Driftssikker driver, lavere fejlfrekvens
• Høj effektivitet, op til 100 lm/W

Ledinaire Panel

Ledinaire Projektør Stor
Den gennemtestede serie af driftssikre produkter til
hverdagsopgaver, hvor god ydeevne er i højsædet.

• Metalramme til større stabilitet

• Finish og design af fremragende kvalitet

• Højkvalitets-LED, ingen gulfarvning

• Driftssikker driver, lavere fejlfrekvens

• Driftssikker driver, lavere fejlfrekvens

• Lysudbytte, der lever op til kravene for

• Fås i version, der opfylder kravene til
kontorbelysning med UGR19
28

Få flere oplysninger om de forskellige
Ledinaire-armaturer på www.philips.dk/ledinaire

standardanvendelser
• Bevægelsessensor (ekstraudstyr)
29

10 film, der
styrker din
forretningssans

Joy
Klog, energisk og med et
kompliceret privatliv. Det er Joy,
grundlæggeren af og matriarken i
en magtfuld familievirksomhed.
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Pirates of Sillicon
Valley
Semihumoristisk biografi om de
mænd, der ændrede verden ved at
skabe hhv. Apple og Microsoft.

Jagten på lykke
(Pursuit of
Happyness)
Den ekstremt pressede sælger
Chris mister også både konen,
forældremyndigheden over sin
søn og sit hjem.

The Social
Network
Hans opfindelse gør ham til den
yngste milliardær nogensinde,
men det bliver ikke uden
personlige og juridiske problemer.

Boiler Room
Seth prøver lykken som
børsmægler for at opnå sin fars
accept. Men arbejdet rummer
mere, end hvad han havde regnet
med.

Moneyball
Billy Beane anvender statistiske
data, der vil vende op og ned på
professionel baseball.

The Wolf of
Wall Street
En børshaj fra Long Island har
succes med at snyde investorerne
på Wall Street.

Bossen og bumsen
(Trading Places)
En storsnudet investor og en
snedig småsvindler bytter
pludselig liv og roller som led i
et væddemål blandt to gamle
millionærer.

The Founder

Wall Street

En kombination af ambition,
vedholdenhed og hensynsløshed
er grundlaget for en af de største
restaurantkæder i verden.

En ung og ærgerrig børsmægler
vil gøre alt for at nå toppen, og
han får hjælp af en skrupelløs og
grådig selskabstømmer.
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CoreLine vs. Ledinaire

Ledinaire

Nye LED-armaturer er selvsagt det rigtige valg ved
renovering og nybyggeri.

Den gennemprøvede
serie af driftssikre
produkter til
hverdagsopgaver

Ud over den attraktive belysning, får kunderne også
de rene designlinjer, der kendetegner Philips CoreLine
(innovative), samt den værdi, som Ledinaire (basis)
LED-armaturer står for.

Så hvordan vælger man det rigtige armatur til den
enkelte kunde?

Philips Ledinaire er det helt rigtige valg for kunder, der
er på udkig efter en økonomisk indgang til en verden
af effektive LED-armaturer. Denne serie er beregnet til
hverdagsbelysningsopgaver, hvor god ydeevne og værdi
for pengene er i højsædet. Du får gennemprøvet Philips
LED-kvalitet og driftssikkerhed til en pris, som alle har
råd til.

CoreLine

Højkvalitets-drivere fra Philips sikrer en lav fejlfrekvens, og
driftssikre hovedkomponenter leverer den ydeevne, som
du bliver lovet på emballagen. De forskellige typer erstatter
de traditionelle armaturer med paneler, downlights, spots,
samt IP65 industriarmaturer. Det er et enkelt sortiment helt
uden dikkedarer, og som er lagerlagt i grossistbutikken.

Innovative LEDarmaturer til alle de
projekter, hvor lys
virkelig gør en forskel
Vores innovative CoreLine-serie sætter
branchestandarden for projekter, hvor attraktiv
belysning virkelig betyder noget. Disse eksklusive
armaturer af høj kvalitet er robuste og holdbare, har en
lav fejlfrekvens og en lang række egenskaber – de har
kort sagt det hele.
Den omfattende serie indeholder højtydende
armaturtyper. Det betyder, at du kan finde en løsning
til ethvert rum; til samtlige områder i bygningen og til
ethvert anvendelsesområde. Og du får morgendagens
intelligente belysningssystem i dag når du vælger
Interact Ready-armaturerne der virker med
Interact Pro.

Ledinaire

CoreLine

Levetid, som minimum

L65 med 50.000 timer*

L70 med 50.000 timer*

Driftssikkerhed: fejlfrekvens i driver

< 7,5 % ved 50.000 timer

< 5 % ved 50.000 timer

Garanti

3 år

5 år

* L-værdien beskriver procentdelen af den tilbageværende lystrøm, efter en given tidsramme.
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Hvorfor
Philips?

Bedste
samarbejdspartner:
Teknisk rådgivning og omfattende
kundesupport:

Bedste produkter:
Uovertruffen kvalitet
Belysning fra Philips er kendetegnet ved
at være markedets førende i kvalitet og
driftssikkerhed, hvilket sikrer, at du får

»Hurtig og kompetent besvarelse af spørgsmål«
Tæt samarbejde med lokale grossister sikrer
rettidig produkttilgængelighed:
»Philips er fleksibel med at tilbyde forskellige
leveringsmuligheder«

det fulde lysudbytte og optimal kvalitet i
hele den garanterede levetid. Her er der
intet behov for opfølgende besøg for at
udskfite defekte lyskilder.

Tæt samarbejde med Philips før,
under og efter projekterne:
»Det lykkedes dem virkelig at opfylde vores
ønsker på bedste vis. De har virkelig gjort

Enestående dæmpning
Hvorend du vil have folk til at slappe af

sig store anstrengelser og vist et fantastisk
engagement ...«

og føle sig godt tilpas, har vi lyskilder og
lysrør der giver et varmt og indbydende
lys. Det innovative driverdesign gør
modellen kompatibel med en bred vifte af

Bedste sortiment:

lysdæmpere.
• Et komplet udvalg af førsteklasses
Nem installation

LED-lysrør, -spots, -standardlyskilder,

Philips’ produkter er kompatible med

-kerter, -kroner, og -armaturer

næsten alle dæmpere og transformere.

• Lige fra energi- og omkostningsbesparelser

Dette sikrer en nem installation, med

og til ultraavancerede, integrerede systemer:

bevarelse af alle specifikationer og

den rigtige LED-belysning til ethvert behov

den fulde levetid, hvilket medfører lave
samlede ejeromkostninger.
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Hvad ville
du gøre, hvis
du havde en
million?

Privat ø

Eksklusivt ur
Det er ingen hemmelighed, at et godt
ur er en god investering og ikke blot en
udgift. Men i stedet for at sælge det
senere til en højere pris, kan du vælge
at give det videre til dine børn som et
arvestykke, et sandt tegn på god smag.

Vandrutsjebane
Giv din svømmepøl et pift med en
vandrutsjebane – lige fra soveværelset.
Gooooooooooodmorgen!

Speedbåd

Det er sandt: din egen private ø. Hvem kan overgå den
feriedestination? Priserne starter ved 480.000 kr., og for
ca. 1.600.000 kr. kan du endda blive den stolte ejer af
en tropisk ø. Glem ikke, at: du får brug for en båd.

Når lykken tilsmiler dig, er det på tide at købe en båd. Ude på
vandet med vinden i håret – det er her, de rige og de kendte får
sig lidt velfortjent afslapning. Giv den fuld gas!

Ferrari

Privat jetfly

Butler

Ferrari er synonym med italiensk køreglæde. Vidste
du, at hingsten på det bageste emblem skulle bringe
lykke? Lige, hvad du har brug for, hvis den næste
million skal i hus. Spænd sikkerhedsselerne!

At flyve uden at skulle dele flyet med andre,
er et privilegium, som kun velhavende
mennesker kan nyde. Sandt: en enkelt million
er ikke helt nok til at købe et jetfly. Men hvem
gider alt det bøvl, det fører med sig at eje
et fly, når man bare kan leje et. Er du klar til
at lette?

Hvis du sætter pris på perfekt
ristet toast med et blødkogt
æg og en friskstrøget avis om
morgenen: ansæt en butler. Den
ultimative personlige assistant
står altid til tjeneste, næsten helt
uden at du bemærker ham. Læn
dig tilbage, og slap af…

Specialfremstillet
motorcykel
Få motoren op i omdrejninger. Tag ud på motorvejen.
Oplev eventyret. Og uanset hvad der møder dig på din
vej. Lad os være helt ærlige: millionærer har også brug
for at rase ud engang imellem. Start motorerne!
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Intelligent belysning:
fremtiden er her

»Optimer komforten, spar på energien,
og få værdifuld viden«
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Som installatør får du hjælp til projekt- og brugeradministration, hvilket inkluderer oplysninger om lyskilder og tilbehør.
Og du vil vinde dine kunders tillid ved at give brugerrettet ekspertrådgivning, som er baseret på indsamlet data, og som
sikrer yderligere optimering og besparelser.

Fremtidens belysning er intelligent. Intelligente

til små og mellemstore virksomheder - Interact

Dine fordele:

Fordelene for dine kunder:

LED-systemer optimerer lysniveauet i bygningen

Pro! Lyset i lokaler og zoner kan dæmpes eller

• Giv medarbejderne mulighed for nemt at indstille

og skaber den perfekte atmosfære for både

slukkes helt, når de ikke er i brug, og tilpasses

• Intelligent belysning i verdensklasse til små og
mellemstore virksomheder

medarbejdere og gæster. Personalet kan selv

mængden af dagslys. Det er en fremragende

styre deres belysning og nemt tilpasse den

måde at styre belysningen på, i kontorer,

til den aktuelle arbejdsopgave. Det skaber et

byggepladser og parkeringspladser. Interact

bedre, mere sikkert og komfortabelt arbejdsmiljø,

Ready MasterConnect LED-lysrør og CoreLine-

som booster produktiviteten og motiverer

armaturer er fremtidssikrede med IoT. De sikrer,

medarbejderne. Intelligente belysningssystemer

at kunderne lever op til gældende lovgivning,

har allerede bevist deres værd i store

er berettiget tilskud for grønne virksomheder og

virksomheder, og nu lanceres intelligente

generelt forbedrer virksomhedens omdømme.

lyskilder, armaturer, sensorer og vægkontakter

• Nemt at installere, intet behov for ekstra
antenner, radiobokse eller signalkabler
• Kontroller og indstil lyset via den intuitive Interact
Pro-app til iOS og Android
• Få værdifuld data fra Interact Pro-dashboardet,
og bliv en betroet rådgiver
• Interact Pro-appen og -dashboardet fungerer
problemfrit sammen med vores Interact Readyarmaturer og -lyskilder

lysniveauer alt efter arbejdsopgave, ved brug af
deres smartphone
• Maksimale energi- og udgiftsbesparelser via
belysningsskemaer og registrering af bevægelse
og dagslys
• Vis socialt ansvar
• Overvåg belysning og strømforbrug med Interact
Pro-dashboardet for yderligere optimering og
besparelser
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Kom i gang med intelligent
belysning med 5 simple trin
Philips Interact Pro er et trådløst belysningssystem, der er designet til at være
enkelt og kan installeres med en intuitiv mobilapp.

1. Pak ud

2. Installer

3. Download

4. Konfigurer

5. Styr

Interact Pro-gateway
og Interact Readybelysning

Interact Pro-app

systemet med Interact
Pro-appen

overvåg, og foretag
ændringer med Interact
Pro-dashboardet

Sådan fungerer det intelligente
belysningssystem
Philips Interact Ready-belysning

Armaturer

Lyskilder

Sensorer

Vægkontakter

Kompatibel med

Interact Pro-software

Philips Interact
Ready-belysning
fungerer med Interact
Pro-dashboardet
og -appen.
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Interact Pro-gateway

Interact Pro-app

Interact Pro-dashboard
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Mød fremtiden i dag:

Den ultimative
installatørbil
Da de fleste installatører tilbringer det meste af dagen ude på
vejene, er deres varebiler et uundværligt redskab. Den mobile
arbejdsplads er også samtidig enhver installatørs ultimative
elværktøj. Det er derfor ikke noget under, at mange af jer
bruger tid og penge på at give varebilen det rigtige udstyr.
Selvfølgelig: form og funktion går hånd i hånd, og bilen
er hovedsageligt fyldt op med praktiske ting og sager.
Men da I tilbringer meget af tiden på vejene, er en
lille smule komfort heller ikke helt af vejen. Og hvad
med lidt sjov og styling? Heldigvis er den mobile
teknologi inde i en rivende udvikling.
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Elektrisk køretøj

Kontorarbejdsstation

Til trods for eksperternes løbende diskussion vil din fremtidige varebil nok være
fuldt elektrisk. Og vi går selvfølgelig ind for
denne udvikling. Al magt til elektriciteten!
Den vil gøre vores planet til et bedre sted
med mindre støj.

Hvorfor gemme skrivebordsarbejdet til om aftenen eller til
weekenden, hvis du kan gøre det færdigt her og nu? Den
ultimative installatørvarevogn er udstyret med et forsæde,
der kan forvandles til en arbejdsstation. Med en skærm
og et tastatur lige ved hånden. Det er det bedste sted
at overvåge den Interact Ready-belysning, som du har
installeret hos kunden, via Interact-dashboardet.

Altid online

Varm og frisk

Internettet stopper ikke ved mobile enheder. Lige som Tesla vil
alle køretøjer i den nærmeste fremtid være permanent online.
Men det stopper ikke der: Bilerne bliver til kørende computere.
Højhastighedsinternet vil forandre din kørsel, dit arbejde og dit
liv på fire hjul.

Glem din gamle termokande med kaffe,
der muligvis stadig er varm, men smager,
som om den blev brygget for 8 timer siden.
Hvilket den også blev…
Fremtidens varebil er både udstyret med
kaffemaskine og mikrobølgeovn. Så du kan
endda nyde en varm frokost, når du er på
farten. Velbekomme!
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