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Schep de juiste tinten licht met de Philips Ledino-reeks
Creëer en wijzig de lichttinten in uw woning, passend bij uw persoonlijke stijl
Wilt u in uw huis de perfecte sfeer scheppen? Kijk dan eens naar licht. Door het vinden
van de juiste schakering en het balanceren van de intensiteit en de kleurtint van het licht,
kunt u uw omgeving laten aanvoelen alsof ze speciaal voor u gecreëerd is. Met de LEDinnovaties van Philips kunt u het witte licht op drie manieren aanpassen: dimmen om de
intensiteit te veranderen, afstemmen van de witte kleur of de intensiteit en de kleur
tegelijk aanpassen met de DimTone-functie.
Prijswinnend ontwerp, persoonlijk voor u...
De Philips Ledino-reeks verleent een kamer een modern, elegant aanzien met licht en
lichteffecten met een inspirerende puurheid en schoonheid. De reeks omvat meer dan
100 modellen voor woning en tuin, van pendel- en plafondarmaturen tot vloer-, tafel- en
wandlampen, allemaal gebaseerd op innovatieve LED-oplossingen.
Tot de nieuwe uitbreidingen op de nieuwste reeks horen diverse LED-spots die
vervaardigd zijn uit eersteklas spuitgietaluminium. Het nieuwe model pendelarmatuur is
gemaakt van geborsteld aluminium en is verkrijgbaar in wit en grijs met hoge-kwaliteit
glas voor een chique, moderne vormgeving. Ook is het voorzien van DimTone, waarmee
u het gewenste LED-licht kunt kiezen in zowel wit als amber. Om een natuurlijk
kaarslichteffect te verkrijgen, hoeft u alleen maar eenvoudig de lichtkleur aan te passen.
De producten in de Ledino-reeks, met armaturen in de kleuren wit, metallic en chroom,
zijn officieel erkend als ‘een zegel van goede vormgeving’ door de prestigieuze iF award
voor de Ledino buitenlichtzuil, de Ledino buitenwandlamp en de Ledino vloer- en
tafellampen.
DimTone – een dimbare lichttint
De DimTone-functie, die verkrijgbaar is op geselecteerde
modellen in de nieuwe Philips Ledino-reeks, is een
wereldprimeur van Philips. Ze laat u de perfecte lichttint (of temperatuur) selecteren, ongeacht of dat koel- of warmwit licht
is, en het licht dimmen om de lichtintensiteit in te stellen. Naast
de innovatieve manieren die ze u biedt om uw verlichting te
personaliseren, maakt de Ledino-reeks gebruik van LED's
waarmee u tot 80 % energie kunt besparen in vergelijking met
gloeilampen. Verder profiteert u van de uiterst lange levensduur
en de geweldige lichtkwaliteit die uw woning werkelijk af maakt.

Instelbaar wit
Met instelbaar wit kunt u uw lichtkleur
personaliseren door de kleurtemperatuur van
uw geïnstalleerde licht te selecteren. Kies uit
het heldere wit of een warmere tint, en schep
de tint en sfeer die passen bij uw voorkeur
en stijl.

Dimbaar
Stel bij de meerderheid van de reeks de lichtintensiteit in met een
dimschakelaar of schuifregelaar. Daarmee kunt u het lichteffect
scheppen dat de sfeer in de kamer verandert, passend bij uw stemming
of voor verschillende activiteiten – van ontspannen tot werken.
Belangrijkste eigenschappen van de nieuwe generatie Ledino-reeks
• Dimbaar en instelbaar wit licht
• Hogere lichtopbrengst door vermogens-LED's
• Stijlvolle en moderne vormgeving in combinatie met LED-licht van hoge kwaliteit
• Tot 80 % energiebesparing
• Uiterst lange levensduur
• Brandt onmiddellijk
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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 ongeveer 122.000 personen tewerk met
verkoop en diensten in 100 landen en behaalde een omzet van 22,6 miljard EUR in
2011. 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 scheerapparaten, draagbare entertainment en
tandverzorging.
Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter
en www.philips.be

