
Gemt væk eller
vist frem?

Nyhed

Filament LED-serie

Rigtige professionelle vælger Philips dekorative 
LED-pærer til at skabe den perfekte stemning

Spar energi og pengeSkab smukke oplevelser

Designet til at blive set:  
Vi lancerer den nye Philips Filament LED-serie

Ud over at være smuk at se på har Filament LED-serien 
utallige fordele som f.eks. en ekstremt lang levetid,  
et lille vedligeholdelsesbehov, store energibesparelser,  
nem installation og meget mere. 

  Perfekt form og finish i høj kvalitet 

  Høj farvegengivelse for levende farver 

  Miljøvenlig: uden kviksølv eller andre farlige stoffer

  Energibesparelse på ca. 90 % 

  Meget lang levetid: 13 års levetid (15.000 timer) 

  Nem udskiftning af klassiske traditionelle lamper

I dag skal belysning skabe værdi ud over blot at være 
effektiv. Belysningen har stor indvirkning på vores humør, 
følelser, adfærd – og forretning. Derfor har vi udviklet 
Filament LED-serien.  

Serien består af fascinerende, gigantiske LED-glødetråd-
slyskilder og føjer et nyt moderne twist til tendensen med 
industrielt inspireret belysning. De findes i forskellige fasci-
nerende former og to forskellige serier: Vintage og Modern. 

Serien er skabt til brug i hoteller, barer, restauranter, 
virksomheder, detailhandel og andre steder, hvor mange 
mennesker opholder sig. De kan på elegant vis integreres 
i stort set ethvert miljø og forbedrer gæsternes oplevelse 
ved at give et varmt, intimt og indbydende lys.



Den perfekte løsning. Perfekt belysning.  
Den nye Philips Filament LED-serie

„Træd ud af skyggen med de nye gigantiske 
LED-filament, som ser alt for smarte  

ud til, at de skal gemmes væk.“

Filament LED Giant  
Vintage-serie

Filament LED Giant 
Modern-serie

  Modern-serien giver en farvetemperatur på  
4000 Kelvin i en E27-fatning og 270 lumen. 

  Vintage-serien giver 2000 Kelvin i en E27-fatning 
og 470 lumen. 

  Lysikilder i begge serier har en levetid på 13 år,    
hvilket svarer til 15.000 timer med dæmpning, der er 
egnet til at slappe af og nyde hjemmet med stil.

De nye LED-lyskilder findes i en række enestående 
former, bl.a.: "Globe", "Tåre" og det modige "Rør"-
design. Seriens ledninger med fatning er designet, så de 
passer til den enkelte series udseende, og med en 2 
meter lang ledning kan de monteres alene eller hænges 
i grupper,  så det giver en ekstra visuel effekt. 

Nem at opgradere, skal blot installeres

  Smukt designede lyskilder og funktionalitet går  
hånd i hånd. Gengiver den varme glød fra en dæmpet 
halogen- eller glødelampe

  DimTone og Dæmpbar, komplet glasdesign,  
der er muliggjort ved hjælp af minimering af driveren 
og førende industriel dæmpningsteknologi

  De former, som du kender og elsker.  
Glødelampernes klassiske udseende med 
brug af omkring 80 % mindre energi

  Omdanner enhver indretning med en perfekt 
blanding af (varmt) hvidt lys til en fin, minimalistisk 
belysningsoplevelse 

  Med en meget lang levetid, op til 90 % energibesparelse, 
ingen flimren og øjeblikkelig fuld lysstyrke

Velkommen til den nye Philips Filament LED-serie:




