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Draag zorg voor je ogen met EyeCare, de nieuwe collectie bureaulampen van
Philips
Een nieuw gamma lichtarmaturen van topkwaliteit die zorg dragen voor je ogen en ze een
optimaal comfort bieden
Brussel, België - Philips brengt de EyeCare Desk Lights Collection uit, een nieuw gamma
bureaulampen die speciaal werden ontwikkeld voor een optimaal oogcomfort tijdens het lezen
of werken. Door gebruik te maken van LED-licht van de hoogste kwaliteit, vermindert de Philips
EyeCare Collection verblinding en vermoeidheid van de ogen, zonder de lichtkwaliteit in het
gedrang te brengen. Elk model werd op een intelligente manier ontworpen om de dagelijkse
werkzaamheden makkelijker, veiliger en efficiënter te maken, door de nadelen van lange uren
voor een computerscherm te neutraliseren.
Het zicht is ons belangrijkste zintuig: 83 % van alle informatie die we van de buitenwereld
ontvangen, nemen we met onze ogen waar. Het spreekt dus voor zich dat we er goed zorg voor
moeten dragen, te meer daar onze dagelijkse activiteiten onze ogen meer dan ooit op de proef
stellen. Het kijken naar grote tv-schermen, spelconsoles, tablets en smartphones maakt dat we
ons meer dan ooit over onze ogen moeten ontfermen. De Philips EyeCare bureaulampen
brengen het effect van koud natuurlijk daglicht voort om de aandacht en de concentratie tijdens
het lezen en werken te bevorderen, met behulp van een optimaal lichtrecept voor de best
mogelijke lichtomstandigheden.

De Philips EyeCare Collection van bureaulampen draagt zorg voor de ogen dankzij een LEDlicht van topkwaliteit dat verblinding tegengaat en het ideale verlichtingsniveau creëert om
onnodige vermoeidheid van de ogen te voorkomen. De optieken op maat zorgen ervoor dat
het licht gelijkmatig wordt verspreid en volledig op de leeszone wordt gericht. Er schijnt dus
geen licht rechtstreeks in de ogen van de gebruiker, wat garant staat voor een comfortabele
leeservaring. Het resultaat? Minder vermoeidheid en meer comfort voor de ogen.
Elke taak vergt een andere lichtintensiteit. Met de Philips EyeCare bureaulampen kan je de
helderheid aanpassen en zo de ideale verlichting verkrijgen voor je ogen en je activiteit, of je
nu je favoriete boek wilt lezen of een belangrijk verslag moet afwerken.
Dirk Pauwels, Philips Lighting: “Uit het uitvoerig onderzoek dat Philips heeft verricht, blijkt dat
een betere verlichting een positieve impact heeft op de concentratie en de prestaties. Net
daarom brengen we een collectie van bureaulampen op de markt die 'een optimaal oogcomfort
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bieden en helpen geconcentreerd te blijven’. Door de ogen te beschermen tegen ongewenste
verblinding en ongemak, wordt de overbelasting op de ogen door het gebruik van schermen
geneutraliseerd en de concentratie bevorderd, of je nu studeert, werkt of je je gewoon ontspant.
Dankzij het uitgekiende ontwerp van de Collection, passen de lampen perfect op gelijk welk
bureel of werkvlak. Ze zijn verkrijgbaar in zes elegante uitvoeringen ('Robot', 'Mallet', 'Pivot',
'Spoon', 'Blade', en 'Lamina') en bezorgen uw ogen de zorg en het comfort die ze in het
dagelijkse leven nodig hebben.
De Philips EyeCare bureaulampen zijn vanaf november verkrijgbaar bij
verlichtingsspeciaalzaken.
Adviesverkoopprijs:
Philips EyeCare Robot: 149,95€
Philips EyeCare Mallet: 129,95€
Philips EyeCare Pivot: 129,95€
Philips EyeCare Spoon: 99,95€
Philips EyeCare Blade: 89,95€
Philips EyeCare Lamina: 79,95€
Kenmerken van de Philips EyeCare bureaulampen:
Optimaal oogcomfort
 Ontworpen om verblinding en vermoeidheid van de ogen te verminderen
 Speciale optieken voor een gelijkmatige lichtverspreiding
 Keuze van de helderheid voor een optimaal oogcomfort*
Bevordert de concentratie
 Koud natuurlijk daglicht, ideaal voor de aandacht en de concentratie
Ideaal lichtkader
 Geperfectioneerde regeling met progressieve touch-dimfunctie*
Ergonomisch design
 Groter bereik voor een maximaal leescomfort
 Ingebouwde USB-poort om apparaten op te laden*
(*Enkel beschikbaar op specifieke producten)
Meer informatie bij:
Sarah Facxin
PR Manager Lighting & Healthcare
Tel.: +32 2 525 80 78 (niet voor publicatie)
E-mail: sarah.facxin@philips.com
Philips Customer Care Center, tel. 00800 7445 4775
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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 24,8 miljard EUR in 2012 en stelt
ongeveer 114.000 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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