
PHILIPS 

LED-lampen 

CorePro LEDlinear MV 

Een LED Linear R7S met een nog hogere lumen output (2450 lm) 

Philips CorePro LED R75 is een vervangende retrofit
lamp voor traditionele dubbelkneeps lineaire R75-
lampen. De 'geheel rondom licht'-bundel levert licht 
op dezelfde wijze zoals een halogeenlamp dat doet. 
Bij gebruik van een dimbare armatuur creëert u met 
de functie "diep dimmen" een gezellige sfeer. 

Voordelen 

• Zeer gerichte bundel voor een helder gedefinieerde
bundelspreiding

• Tot 90% energiebesparing vergeleken met standaard
halogeenlampen

• Lagere onderhoudskosten

Kenmerken 

• LED-vervanger voor alle dubbelkneeps lamphouders
• Levensduur van 15.000 uur (B50L70)
• Vrij van kwik en andere schadelijke stoffen - voldoet aan

RoHS-richtlijn
• Licht bevat geen UV-of IR straling

Applicaties 

• Woonkamers, gangen, beveiligingsverlichting buiten,
vrijstaande armaturen voor binnenverlichting,
bouwverlichting.





PHILIPS 

Specificatie 

FlexBlend 

FlexBlend - Benut het potentieel van LED-verlichting in kantoren 

De nieuwe FlexBlend is een flexibel LED-inbouwarmatuur dat een antwoord biedt op de 

vele maatvoeringen inbouw plafonds, waaronder bandraster. Eerder niet kunnen 

overstappen naar LED door een onmogelijke afmeting in het plafond? Met de FlexBlend 

kunnen we altijd een maatwerkoplossing bieden. 

Eigenaren van kantoren en personeel dat 
verantwoordelijk is voor verlichting, willen 
hoogwaardige en toch energiezuinige verlichting die 
voldoet aan normen en regels. Philips FlexBlend is 
ontworpen om deze behoeften te ondersteunen en 
stelt eigenaars van gebouwen in staat om de prestaties 
van hun verlichting volledig te optimaliseren met 
verlichting die voldoet aan kantoornormen en een 
aantrekkelijke terugverdientijd heeft. Bovendien biedt 
FlexBlend de benodigde flexibiliteit dankzij de 
eenvoudige toepassing op verschillende plafondtypen 
en in uiteenlopende kantoorruimten zoals 
kantoortuinen of vergaderruimten. Ondanks dat 
technologie snel evolueert, wordt van de ideale 
lichtoplossing toch verwacht dat deze in staat is om 
innovaties en toekomstige ontwikkelingen te integreren 
die prestaties nog verder kunnen helpen verbeteren. 
Daarom is Philips FlexBlend ook klaar om te worden 
aangesloten op regelaars zoals Actilume of om te 
worden gebruikt in combinatie met het Philips 
SpaceWise-verlichtingssysteem. Ook aansluiting op 
verlichtingssystemen die met software werken, zoals 
lnteract Office, is mogelijk. Daardoor wordt de armatuur 
nog slimmer en kan deze waardevolle data over zijn 
omgeving verzamelen. 

Vierkant 

Rechthoekig 

Band raster 

7 

Voordelen 

• Beschikbaar in uiteenlopende afmetingen waaronder
band raster

• Hoge kwaliteit, voldoet aan kantoorverlichtingsnorm
• Keuze uit die verschillende lichtvensters
• Snel terugverdiend
• Toepassingsflexibiliteit
• Schaalbaar en geschikt voor aansluiting op bedienings- en

verlichtingssystemen

Kenmerken 

• Voldoet volledig aan kantoornormen (UGR <19)
• Homogeen en gelijkmatig lichteffect
• Diversiteit aan maten, lokale opties
• Diverse montagemogelijkheden
• Geïntegreerde sensors
• Kan worden gecombineerd met Philips Actilume- en

SpaceWise-systemen
• Klaar om te worden verbonden met op software

gebaseerde verlichtingssystemen zoals lnteract Office
• Standaard beschikbaar in verschillende afmetingen: vierkant

60x60cm, rechthoekig 30x120cm, 15x120cm en bandraster
15x1800cm

• Maatwerk afmetingen mogelijk op aanvraag

Applicaties 

• Kantoren
• Onderwijs
• Gezondheidszorg
• Banken



PHILIPS 

Ledinaire 

Ledinaire Highbay 

Eenvoud voor een scherpe prijs 

Nu voor iedereen een toegankelijk Highbay-armatuur. 

De nieuwe Ledinaire highbay is een uiterst efficiënte en 
betrouwbare LED-armatuur. Ontworpen als 1 op 1 
vervanging voor HPI 250W/400W armaturen, biedt het 
alle voordelen van LED verlichting - minder 
energieverbruik, langere servicetijd en minder 
onderhoud. De comfortabele diffuse verlichting maakt 
het product geschikt voor elke toepassing. 

Kenmerken en voordelen 

• Twee lichtopbrengstpakketten en formaten: 10.000 lm
(24cm) en 20.000 lm (34cm)

• Energiebesparing tot 55 % in vergelijking met HID-systemen
• 1 op 1 vervanging voor conventionele highbays
• Probleemloze installatie met enkelpuntsophanging
• 50.000 uur levensduur bij L65
• IP gekeurde aansluitconnector voor een veilige installatie

Toepassingen 

• Algemene productiehallen
• Magazijnen en logistieke centra
• Tentoonstellingszalen en lounges met hoog plafond

Productnaam .... 
BY020P LEDl00S/840 PSU WB GR 97 L65 

BY021P LED200S/840 PSU WB GR 190 L65 

Lichtopbrengst 
(lm) 

10.000 

19.500 

Kleurtemperatuur 
(K) 

4000 

4000 

BY020ZAC Reflector gebruikt voor LED100 

BY021ZAC Reflector gebruikt voor LED100 

■ 
2:80 871016333996299 

2:80 871016333998699 

871016333992499 

871016333994899 



PHILIPS 

Ledinaire 

Ledinaire 

wand montage 

WL060V 

 

Een mooi wandarmatuur voor een scherpe prijs, nu ook beschikbaar met onzichtbaar 

weggewerkte sensor voor aanwezigheidsdetectie. 

De Philips Ledinaire-serie omvat een selectie van 
populaire kant-en-klare LED-armaturen die niet alleen 
geleverd worden met het hoge kwaliteitsniveau van 
Philips maar ook met een scherpe prijs. Betrouwbaar, 
energiezuinig en betaalbaar - precies wat u nodig 
hebt. 

Voordelen 

• De kwaliteit en betrouwbaarheid van Philips

• Energiebesparing
• Brede toepassingsmogelijkheden

Kenmerken 

• Modern, discreet ontwerp

• Twee lichtopbrengstpakketten en formaten; 1100 lm - 30
cm, 1700 lm - 35 cm

• IP44-classificatie, perfect voor toepassingen binnen
• De volledig transparante lichtkap levert een homogeen

lichteffect
• Optionele bewegingsdetectie- en daglichtsensor

Applicaties 

• Gangen
• Trappenhuizen

• Publieke ruimten





PHILIPS 

LEDtube 

MASTER Value 

LEDtube TB 

Hoogwaardige professionele LEDtube TB-oplossing 

Een volledig nieuwe familie van high performance LEDtubes tegen een aantrekkelijke prijs  

De professionele MASTER Value LEDtube is een 

hoogwaardige LED-oplossing die ideaal is voor 
vervanging van TB-fluorescentieverlichting met 

elektromagnetische VSA's of directe aansluiting op 
netspanning. Dit product biedt een uniform lichteffect 
voor gebruik in elke algemene verlichtingstoepassing. 

Bovendien is deze oplossing onmiddellijk 
energiezuinig, en daarmee ook milieuvriendelijk. 

Voordelen 

• Laag energieverbruik

• Minder onderhoud - langere levensduur dan conventionele

lampen

• Een snelle en eenvoudige manier om bestaande armaturen
op te waarderen naar LED-technologie, met een simpele
plug-and-play-oplossing voor renovatie

• Gelijkmatige lichtspreiding met een grote stralingshoek

240D
• Geoptimaliseerde weerstand tegen trillingen vanwege

glazen buis

Kenmerken 

• Gelijkmatig lichteffect
• Robuuste constructie met glazen buis

• Gaat goed samen met conventionele technologie

• Eenvoudige installatie
• Hoog energierendement

Applicaties 

• Kantoor

• Winkels
• Fabriekshallen en magazijnen

• Parkeervoorzieningen








