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Laat je woning baden in stijl en licht met Philips myLiving 

Nieuwe collectie van elegante, trendy LED-verlichting voor je interieur 
 

Brussel, België – Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA), wereldleider in LED-
verlichting stelt de nieuwe collectie myLiving voor, een mix van kwalitatieve hang- en 
tafellampen aan een betaalbaar design. De lampen zijn verkrijgbaar in diverse ontwerpen, van 
eigentijds tot expressief; ze zijn makkelijk te combineren en stralen een warme LED-gloed uit. 
De samenstelling van de materialen, de zachte kleuren en het design brengen licht en leven in 
elke woning.  
 
Geïnspireerd op trends  

Het nieuwe gamma myLiving bestaat uit tien nieuwe verschillende designs, elk 
met hun eigen karakter en ontwerp: Van hedendaagse zachte pasteltinten en -
kleuren van Fado tot meer levendige kleuren van Vienne. myLiving wordt 
gekenmerkt door zachte aardetinten, kunstzinnige vormen, vloeiende 
afwerkingen en sfeervolle tinten.  
 
Artistiek en betaalbaar 
In de hele myLiving-collectie worden duurzame materialen op een innovatieve 
manier aangewend met het oog op een betaalbaar design dat een hoog 
lichtvermogen biedt en waardevol aanvoelt. Van een compromis op de diversiteit 
van het design is geen sprake, of het nu gaat om het matglas van Skien of het 
bedrukte silicone van Conbrio. De gelaagde metalen afwerking van Var met 
matte pastel textuur is als een eigentijdse mode-icoon, terwijl het gebogen glas 
van de Canto hanglamp een subtielere elegantie vertoont.  
 

Lichtverspreiding 
De armaturen zijn voorzien van heldere Philips LED’s, voor een warme sfeer die je woning er op 
zijn best laat uitzien – een verlichting die niemand onverschillig laat. De ongewone textuur van 
Conbrio, met een honingraatontwerp in silicone, verspreidt een natuurlijke gloed en zorgt voor 
een unieke lichtervaring; ideaal om een mooi plekje te benadrukken. Het kleurrijke acryl design 
met gelijnd patroon van Tenuto verspreidt het licht op een aangename en gelijkmatige manier, 
voor een gastvrije verlichting in de eetkamer. 

Trend: De trend naar een eenvoudigere benadering van het interieurdesign, natuurlijk en 
rechttoe rechtaan, heeft de weg gebaand voor frisse combinaties van pastelschakeringen en -
tinten, en organische vormen. Een discreet én elegant design zijn vandaag helemaal in. 
 
Tip: Gebruik de Canto hanglamp om je woning te versieren met een expressief centraal 
sierstuk. Het glas van topkwaliteit zorgt voor een aangename verspreiding van het licht, terwijl 
het gebogen ontwerp symbool staat voor elegantie. Met andere woorden, perfect voor je 
eetkamer. 



 
Belangrijkste kenmerken van het myLiving gamma:  

• Zachte kleuren, organische vormen en afgerond design 
• Materialen van topkwaliteit, zoals silicone, metaal en glas 
• Warm wit licht 
• Speciale lens voor een optimale lichtverspreiding – licht waar je het nodig hebt 
• Hoog lichtvermogen (430 lumen) aan een betaalbare prijs (vanaf € 39,00) 
• Energie-efficiënte LED’s  
• Geen vervanging nodig – de lampen gaan lang mee 

 
Het gamma myLiving is verkrijgbaar vanaf 1 juni 2014 bij Light Gallery. 
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Voor meer informatie, contacteer: 
Sabrina Heymans 
External Communications Manager Lighting/Healthcare 
Tel.: +32 2 525 80 78 (niet voor publicatie) 
E-mail: sabrina.heymans@philips.com 
 
Philips Customer Care Center 
Tel.: 00800 7445 4775 
 
 
Over Koninklijke Philips N.V.: 
Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) stelt zich als gediversifieerde onderneming 
actief op het gebied van “Gezondheid & Welzijn” tot doel het leven van de mensen te 
verbeteren door zinvolle innovaties op het vlak van gezondheid, lifestyle en verlichting. Philips, 
met hoofdkantoor in Nederland, behaalde een omzet van 23,3 miljard EUR in 2013 en stelt 
ongeveer 115.000 personen tewerk met verkoop en diensten in meer dan 100 landen. De 
onderneming is marktleider op het gebied van cardiale zorg, acute zorg en thuiszorg, 
energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe verlichtingstoepassingen, alsmede op het 
gebied van scheerapparaten, haartrimmers en mondverzorgingsproducten. 
Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter. 
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Assortiment myLiving: 
 

Expressief gamma 

 

Tenuto (€ 42,95) 

 
 

 

 

Eigentijds gamma 

 

Largo (€ 42,95) 

 

 
 

 

Canto (€ 52,95) 

 

 

 
 
 

 

 
 

    Conbrio (€ 37,95–€ 64,95) 

 

 
 

                Var (€ 64,95) 

 
 

Vienne (€ 42,95- € 52,95) 

 
 

 

 

 

 

 

 

Italo (€ 59,95) 

 
 

 

 

Skien (€54,95) 

 
 

Bolton (€42,95) 

 
 

 

 

 

Fado (RRP: € 49.00) 

 
 

             Fado (€ 52,95) 

 
 


