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Szanowni Państwo,  

 

Informujemy, że z dniem 14 października 2019 roku wchodzi w życie nowy cennik Signify Poland Sp. z o.o.,  
w którym zaktualizowane zostało portfolio oraz ceny opraw profesjonalnych i źródeł światła. 

Główne zmiany dotyczące portfolio opraw profesjonalnych:  
 

1. W rodzinie produktów opraw profesjonalnych Coreline i Ledinaire wprowadzone zostały następujące 
zmiany: 
 
- wprowadzono nową generację  Coreline Waterproof Gen2 oraz SlimDownlight Gen3 wersja Dali.  
  Oprawa hermetyczna Coreline Waterproof Gen2 ma wyższą skuteczność świetlną oraz szerszy zakres  
  temperatur działania. Coreline SlimDownlight Gen3 cechuje wyższa skuteczność świetlna oraz klasa 
  bezpieczeństwa IP44 dla opraw do montażu natynkowego. Produkt posiada w zestawie zasilacz DALI; 

 
- do rodziny Ledinaire wprowadzono nowe produkty: do montażu natynkowego SM060C i do 
   wbudowania RC060B o wysokiej skuteczności świetlnej 100lm/W oraz trwałości 50 000 godzin.  
   Produkty do montażu natynkowego są zgodne z wymaganiami norm biurowych (UGR19);  
 
- jako nowość proponujemy  Belkę Ledinaire BN013C oraz SlimDownlight DN065B w kształcie 
   kwadratu. Belka BN013C, która zastąpi produkt BN012C występuje w pięciu długościach oraz 
   różnych temperaturach barwowych i mocach. 
   Ledinaire SlimDownlight DN065B to produkt o smukłej konstrukcji ze zintegrowanym zasilaczem, 
   który  sprawia, że jego montaż w nisko zawieszonych lub podwieszanych sufitach jest wyjątkowo 
   prosty. 

 
2. W rodzinie opraw marki PILA wprowadzono naświetlacze z czujnikiem ruchu BVP007 MDU o mocy 

20W i 50W, oprawę hermetyczną WT007C o długości 600mm oraz akcesoria do paneli. 
 

3. Konwencjonalne oprawy hermetyczne TWC060 dostępne będą w ofercie do 31.12.2019 r. Jako 
bezpośredni zamiennik proponujemy zintegorwane oprawy LED z rodziny Ledinaire – WT055C oraz 
WT060C LED. Z dniem 1 października wycofujemy ze sprzedaży następujące oprawy: 

 

910503611318     TCW060 2XTL5-28W HF 

910503611218     TCW060 1XTL5-28W HF 
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Główne zmiany dotyczące portfolio źródeł światła LED:  
 

1. Tuby LED: Master LEDtube T5 HE InstantFit to bezpośredni zamiennik dla świetlówki konwencjonalnej 
T5 HE 900 mm typu „plug & play”. Produkt można stosować w oprawach biurowych i dla handlu 
detalicznego.  
CorePro LED Circular T8 to łatwa w instalacji oraz bezpieczna alternatywa dla konwencjonalnej okrągłej 
świetlówki TL-D. Cechy produktu: kompatybilny statecznik EM, bezpośrednie podłączenie do sieci oraz 
oszczędność energii do 50%. 
  

2. Wprowadzono nową kolekcję źródeł światła DECO o kształcie baniek i świeczek w wersji złotej  
i dymnej. Są to: A60, ST64, T32 oraz G93. Oprócz ciekawego design’u, cechują się długą trwałością, 
oszczędnością energii do 80% oraz brakiem efektu migotania (Eye Comfort). Produkty te mogą być 
stosowane w hotelach, restauracjach oraz sklepach. 

 
3. Atrakcyjne cenowo CorePro LED są kompatybilne z istniejącymi oprawami z gniazdem E27. Zapewniają 

do 80% oszczędności energii. Dzięki wyrazistemu i eleganckiemu kształtowi, ten produkt jest idealnym 
zamiennikiem dla tradycyjnych matowych źródeł światła.  
 

4. Solidnie zaprojektwany Master LEDspot LV AR111 to idealne rozwiąznie do oświetlenia punktowego 
w branży hotelarskiej i detalicznej. Oferuje różne kąty rozsyłu światła. Dodatkowo nie ma 
promieniowania UV ani IR, dzięki czemu źródła nadają się do oświetlania obiektów wrażliwych na 
ciepło (żywność, materiały organiczne, obrazy itp.).  

 
5. Źródła CorePro spot LV to idealne rozwiązanie dla modernizacji oświetlenia punktowego. Są one 

kompatybilne z większością istniejących opraw z gniazdem MR11 GU4 i zostały zaprojektowane jako 
dodatkowy zamiennik dla lamp halogenowych. 
Zapewniają oszczędność energii do 88%  i minimalizują koszty konserwacji bez kompromisu  
w  jasności świecenia, umożliwiając jednocześnie krótki zwrot z inwestycji. 
 

6. Specjalistyczne produkty CorePro LEDcapsule zapewniają wysokiej jakości światło, dzięki czemu stają 
się prawdziwym zamiennikiem specjalistycznych lamp halogenowych (takich jak kapsułka LV lub MV). 
Szczególnie sprawdzają się w oświetleniu w hotelach i restauracjach, a także są idealne dla zastosowań 
dekoracyjnych i nastrojowych. Produkty specjalistyczne LED zapewniają oszczędność energii do 90%  
i minimalizują koszty konserwacji, bez kompromisu na wysokiej jakości światła. 

 
     Cennik można pobrać poprzez niniejszy newsletter. Link poniżej:  
      https://bit.ly/2nLDNLQ  

      Dodatkowe materiały informacyjne są dostępne na stronie internetowej:  
      http://www.lighting.philips.pl/wsparcie/wsparcie-produktowe/do-pobrania.  

W przypadku jakichkolwiek pytań proszę o kontakt z opiekunami Państwa Firmy z ramienia Signify Poland  

Sp. z o.o.  
Z wyrazami szacunku,  

      
Dyrektor Handlowy  

  Signify Poland sp. z o.o.  
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