Oświetlenie LED

Ograniczone
opcje czy
nieograniczone
możliwości?
Prawdziwi profesjonaliści
są o krok przed innymi dzięki
rozwiązaniom FEGIME i Philips

Zapytaj sprzedawcę
o ofertę specjalną

Partner ds. dystrybucji:

s
www.fegime.com/philips

Zawsze o krok
przed innymi

Jako prawdziwy profesjonalista zawsze jesteś o

oświetleniowym LED. Są one energooszczędne,

krok do przodu. Chcesz znać wszystkie nowości

łatwe w instalacji i działają bez zarzutu,

na rynku. Prawdziwe innowacje sprawiają,

co oznacza, że Twoje pomysły oświetleniowe

że Twoja praca staje się bardziej pasjonująca.

będą wyznaczać standardy. Rozwijaj się z

Twoi klienci pozostają zawsze zadowoleni dzięki

firmami FEGIME i Philips.

niezrównanym, innowacyjnym rozwiązaniom
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Bądź w czołówce

Dekoracyjne żarówki LED
Cztery z naszych nowych dekoracyjnych żarówek LED zostały
wyróżnione nagrodą Red Dot 2019 za projekt produktu:

Zobacz ostatnie innowacje w
najpełniejszej ofercie profesjonalnych
rozwiązań oświetleniowych
MASTER
Value LEDtube T8

Duża żarówka LED w
kształcie kryształu
35W E27 przydymiona DIM

Duża żarówka LED
25W E27 G200
GOLD Set

Duża żarówka LED w
kształcie diamentu
35W E27 CL DIM

Podwójna żarówka LED
25W E27 przydymiona
DIM

NOWOŚĆ!

•	Wyjątkowo energooszczędne — modernizacja na tuby
LED zwykle zwraca się w ciągu pierwszego roku
•	Nawet do 65% oszczędności na energii w
porównaniu do konwencjonalnych świetlówek TL-D
(fluorescencyjnych)
•	Nawet do 3x większa trwałość niż w przypadku
konwencjonalnych świetlówek TL-D
(fluorescencyjnych)

Philips
TrueForce

Lampa LED TrueForce
Obiekty przemysłowe i sklepy

Lampa LED TrueForce
Miejskie rozwiązania LED

• Prawdziwa alternatywa dla konwencjonalnych rozwiązań

• Łatwa wymiana w przypadku bezpośredniego podłączenia

stosowanych w wysokich halach
• Sprawdzona jakość i obniżenie zużycia energii o 65%
• Dwie różne wersje kąta rozsyłu światła: kąt szeroki (120°)
i wąski (60°) do instalacji na dużych wysokościach
• Współpraca z technologią InstantFit (EM) lub DirectMains
(zasilanie sieciowe)

Dostępne jako zamienniki lamp
wyładowczych 250 W i 400 W
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do zasilania sieciowego lub poprzez użycie istniejącego
statecznika magnetycznego z pominięciem zapłonnika
• Sprawdzona jakość i obniżenie zużycia energii do 80%
• Niewielki rozmiar i niska waga sprawiają, że lampy te
doskonale nadają się do stosowania w pozycji pionowej i
poziomej (poziomo w oprawie zamkniętej)

Wyższy strumień świetlny
i lepsze oddawanie barw Ra 80

Philips
Ledinaire

Philips
CoreLine
CoreLine
Highbay

Ledinaire
Highbay

NOWOŚĆ!

NOWOŚĆ!
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Teraz z
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Teraz z

• Bezproblemowa instalacja dzięki

letnią
gwarancją!

• Łatwy montaż dzięki hakowi i zewnętrznemu złączu

letnią
gwarancją!

jednopunktowemu zawiesiu

o klasie szczelności IP65

• Bezpośredni zamiennik konwencjonalnych

• Układ soczewkowy zapewniający dobry rozsył optyczny,

opraw typu highbay

skuteczne ograniczenie efektu przykrego olśnienia

• Zużycie energii mniejsze nawet o 55% w
Zaufanie

Niezawodność

Rozsądny
wybór

Ledinaire
mini i maxi

porównaniu z systemem HID (wyładowcze

• Optymalny zasięg czujnika oraz szeroki obszar
Innowacyjna

Łatwa w
instalacji

Wysoka
jakość

wykrywania

lampy wysokoprężne)

Z
czujnikiem

Z
czujnikiem

CoreLine – oprawa
hermetyczna

Oprawa CoreLine
typu Downlight

• Obejmuje szeroki wachlarz zastosowań

• NOWOŚĆ! Energooszczędność do

Nowa
generacja!

• Nowoczesne wzornictwo i wysokiej
jakości wykończenie
• Niezawodny zasilacz, gwarantujący dłuższą
trwałość i bezawaryjność
• Różne pakiety lumenów - łatwy dobór
zamienników naświetlaczy konwencjonalnych
• Łatwa instalacja; oprawa dostarczana z
izolowanym kablem

Nowa
generacja!
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dzięki wielu różnym opcjom
• Łatwa instalacja i obsługa

100 lm/W
• Pasuje do większej liczby rodzajów sufitów

• Klosz z elementem optycznym

dzięki wysokości nieprzekraczającej 50 mm

zapewnia komfort wizualny

• Przyjemny, minimalistyczny i stylowy wygląd,
równomierna emisja światła
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Kontakt do eksperta z Philips:
Rafał Olborski
tel.: +48 608 692 061
e-mail: rafal.olborski@signify.com

https://www.lighting.philips.pl/wsparcie/zakup/elektrycy

322263572623
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