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Verlicht uw woning met elegantie en grensverleggende technologie nu 
Philips u in staat stelt uw identiteit te tonen met op LED´s gebaseerde 
verlichting 
 
Milaan, Italië – Met de introductie van een reeks nieuwe LED-verlichtingsproducten 
die aantonen waarom LED´s de toekomst zijn van woningverlichting geeft Philips de 
toon aan in het innoveren van zowel het ontwerp als de technologie van op LED´s 
gebaseerde woningverlichting. LED‟s zijn klein en stellen ontwerpers in staat zich te 
bevrijden van de traditionele lamp. Daardoor kunnen ontwerpen kleiner, slanker en 
dunner gemaakt worden. Ontwerpers hebben meer keuze- en ontwerpvrijheid, en dat 
maakt het voor mensen mogelijk thuis hun eigen identiteit te creëren. 
 
Philips gebruikte zijn LED-expertise voor het realiseren van baanbrekende nieuwe 
ontwerpen waarmee traditionele verlichtingsoplossingen zich eenvoudig niet kunnen 
meten, zoals de Lirio by Philips, Ledino, Arcitone en de LivingColors-reeksen. 
 
De nieuwe Lirio by Philips-collectie bundelt Philips‟ uitmuntendheid in 
armatuurontwerp en expertise in LED‟s. Zij maakt waarlijk gebruik van de vrijheid die 
de LED-technologie biedt om de ontwerpgrenzen te verleggen met verbluffende 
verlichtingseffecten en elegante vormen die uw woninginterieur verfraaien. Alle 
producten zijn energiezuinig en dimbaar, en leveren warmwit licht van goede 
kwaliteit. 

 
HALUS II 
Dankzij de slimme manier waarop Philips gebruik maakt van 
op LED´s gebaseerde verlichting biedt de Halus II u een 
moderne variant op de klassieke kroonluchter. 
 
 

 
TUBULED 
Deze armatuur creëert luxueuze verlichtingseffecten dankzij 
een speciale spiegelcoating op het glas. Zijn unieke 
verschijning en materialen van hoge kwaliteit voegen een 
artistiek gevoel toe aan elk woninginterieur. 
 
 

PONATO 
Deze nieuwe spotverlichtingsfamilie gebruikt Philips‟ 
LED-innovaties om een alternatief te bieden voor de 
klassieke ronde vormen van spotlights. Moderne 
rechthoekige vormen bieden u een nieuwe variant van de 
spot, terwijl de LED-lichtbronnen telkens weer zorgen 
voor een lichtopbrengst van goede kwaliteit dankzij een 
vorm die drie afzonderlijke lichtpunten bevat. 



 
TRELOME 
Ook deze armatuur laat zien hoe Philips vooruitgang boekt in zowel design als 
technologie met LED‟s. Deze ultraslanke blikvanger spreidt het licht waar u het wilt 
en doordat ze niet verblindt dankzij het indirecte lichteffect is ze altijd comfortabel 
voor het oog. Daarnaast produceert ze een elegant diffuus lichteffect dat elke kamer 
elegant verlicht. 
 
DOLINEA 
Philips onderzocht een wereld aan mogelijkheden met LED‟s voor het ontwikkelen 
van een familie producten die passen bij ieders smaak of behoefte en waarvan de 
krachtige maar toch elegante vormgeving gebruik maakt van diverse van de 
nieuwste technologieën. Het unieke weefsel dat wordt gebruikt voor de vervaardiging 
van de Dolinea armaturen is aanraakbaar en intens. Het verleent deze toch al chique 
armatuur extra cachet en sierlijkheid, en illustreert de elegantie en het 
grensverleggende karakter van de Lirio by Philips-reeks. 
 

CIELO 
De Cielo pendelarmatuur is een op LED‟s gebaseerd 
ontwerp dat de traditionele lampenkap nieuw leven 
inblaast. Ze ziet er heel gewoon uit, maar bij nadere 
inspectie zult u merken dat er geen lamp in zit. Dit 
dankzij LED‟s verkregen minimalisme kan volledig in 
de lampenkap geïntegreerd worden, waardoor deze 
zijn licht gelijkmatig over elk oppervlak kan verdelen. 

Cielo is een perfect voorbeeld van waarom Philips zo vastbesloten is in het 
toepassen van LED‟s om de verlichting van de toekomst vandaag al in uw woning te 
brengen. 
 
Naast deze uitbreidingen op de Lirio by Philips-familie heeft Philips ook nog een 
aantal andere inspirerende, op LED´s gebaseerde verlichtingsinnovaties 
geïntroduceerd die zijn ontworpen om uw stemming en de sfeer in uw woonkamer te 
verbeteren. 

 
LivingColors Bloom 
De LivingColors Bloom tafellamp biedt dezelfde 
sensaties met creatieve kleurselectie als de 
prijswinnende LivingColors Conic, maar met slechts de 
helft van de afmetingen en diepte. Ze heeft een super 
chique vormgeving en is perfect geschikt voor plaatsen 
waar maar weinig ruimte beschikbaar is. De 
LivingColors Bloom tafellamp betekent dat u elke ruimte 
kunt verlichten in elke gewenste kleur. 
 
Ledino 
Met de geraffineerde slanke Ledino woningarmaturen 
kunt u de lichtintensiteit aanpassen dankzij de functie 
van „regelbaar wit‟. Die maakt het u mogelijk te kiezen 
uit een scala aan kleurtemperaturen die u bevallen, van 
koel tot warm. Ledino staat ook voor de toekomst van 
energiebesparende verlichting en biedt grote voordelen 
als u energie wilt besparen. Zijn heldere en gelijkmatige 
warmwitte licht kan gedimd worden voor het scheppen 
van een gezellige, kalmerende sfeer. U bespaart er dus 



niet alleen energie mee; u kunt er ook op elk gewenst moment de stemming mee 
creëren die wilt. 
 

Arcitone 
Arcitone is een reeks grensverleggende architecturale 
armaturen die innovatie, minimalistisch design en 
sfeerverlichting combineren. Met hun unieke „look and 
feel‟ kunt u eenvoudig verschillende armaturen door 
elkaar gebruiken, passend bij uw moderne 
woonomgeving. 
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Over Koninklijke Philips Electronics 
Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) stelt zich als 
gediversifieerde onderneming actief op het gebied van “Gezondheid & Welzijn” tot 
doel het leven van de mensen te verbeteren door tijdige innovaties. Philips is een 
wereldleider in gezondheid, lifestyle en verlichting; het bedrijf integreert technologie 
en design in oplossingen die afgestemd zijn op de mensen, die steunen op een 
grondige kennis van de consumenten en de merkbelofte “sense and simplicity”. 
Philips met hoofdkantoor gevestigd in Nederland stelt meer dan 119.000 personen 
tewerk in 60 landen en behaalde een omzet van 25,4 miljard EUR in 2010. De 
onderneming is marktleider in cardiologische zorg, acute zorg en thuiszorg, in 
energie-efficiënte verlichting en nieuwe verlichtingsoplossingen, in lifestyle 
producten, met een sterke leiderspositie in flat TV, scheerapparaten, draagbare 
entertainment en tandverzorging. 
Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter en 
www.philips.be 
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