
Vanaf februari 2023: verbod  
op fluorescentielampen

Echte helden 
overtuigen in 
drievoud
Ontdek Philips LED-lampen en  
-downlights – klaar voor de toekomst,  
energiebesparend en op maat

LED Downlights

 
 



Interesse? Bestel nu een gratis sample!**

Zo werkt het: 
• Gebruik de 3D-configurator: www.tailored.lighting.philips.com/nl/Series.aspx
• Selecteer Greenspace Perfect fit en configureer je oplossing.
• Klik op:  ‘Toevoegen aan offerte’.
• Ga in het winkelmandje naar ‘Offerte aanvragen’.
• Voer onder ‘Opmerkingen’ de code ‘Sample-hero’ toe, plus je volledige  

adresgegevens (naam, straat, plaats) – versturen, klaar!

Fluorescentieverlichting  
gaat er écht uit
De EU heeft centrale richtlijnen voor lichtbronnen en elektrische  
en elektronische apparaten herzien en voert deze nu gefaseerd in.  
Dat heeft grote consequenties voor fluorescente verlichtingsproducten.  
Meer hierover lees je op https://www.lighting.philips.nl/producten/ledconversion

Perfecte pasvorm: Greenspace Perfect fit

 * Vergeleken met conventionele lampen ** De eerste 50 samples zijn gratis – per project één sample.

 * Compatibiliteitslijst van geteste en goedgekeurde VSA’s online op www.philips.nl/LEDtube

Meer informatie over Interact: www.lightingservicearea.philips.com/LightingProducts/Home/Interact

Soms moet je absoluut zeker zijn van de exacte pasvorm. Bijvoorbeeld bij afwijkende 
montageopeningen of wanneer oude spots vervangen moeten worden. Dat kan met 
producten van Greenspace Perfect fit, die wij voor je op maat maken middels 3D-printing.

Al het goede komt in drieën

Perfecte vervanging: CorePro LED PLC

Als echte held heb je altijd meer dan één oplossing –  
en bied je precies wat je klanten nodig hebben.

Producttype Vervangt Vermo-
gen

Licht-
stroom

Lumen  
per Watt

Stralings-
hoek

Kleur-
temperatuur

Levens-
duur

Garantie VPE Philips 
bestelnr.

W W lm lm/W graden (°) K uur jaar st.
2 Pin (KVG/VVG)
CorePro LED PLC 6,5W 840 2P G24d-2 18 6,5 700 108 120 4000 30000 3 10 54129600
CorePro LED PLC 8,5W 840 2P G24d-3 26 8,5 1000 118 120 4000 30000 3 10 54125800
4 Pin (EVG*)
CorePro LED PLC 6,5W 840 4P G24q-2 18 6,5 700 108 120 4000 30000 3 10 54121000
CorePro LED PLC 9,0W 840 4P G24q-3 26 9 1000 111 120 4000 30000 3 10 54117300

Perfecte upgrade: CoreLine SlimDownlights

Producttype Vervangt Vermogen Licht-
stroom

Lumen 
per Watt

Montage-
opening

Ø × h Kleur-
temperatuur 

Levens-
duur

Garantie Philips 
bestelnr.

W W lm lm/W mm mm K uur jaar
Schakelbaar aan/uit
DN145B LED10S/840 PSU II WH 2 × 18 11 1100 100 152–157 166 × 28 4000 50000 5 33948199
DN145B LED20S/840 PSU II WH 2 × 26 21 2000 95 203–208 217 × 28 4000 50000 5 33950499
Interact Ready (dimbaar via app)
DN145B LED10S/840 WIA-E WH 2 × 18 11 1100 100 152–157 166 × 31 4000 50000 5 97640899
DN145B LED20S/840 WIA-E WH 2 × 26 21 2000 95 203–208 217 × 31 4000 50000 5 97644699

Interact Ready accessoires

OCC-DL SENSOR IA CM IP42 WH Draadloze aanwezigheidsmelder (daglicht- en bewegingssensor) voor opbouwmontage aan plafond, IP42, 
op batterijen, levensduur batterij (vervangbaar): 8 jaar, montagehoogte: tot 4 m 77754100

OCC SENSOR IA CM IP42 WH Draadloze bewegingsmelder voor opbouwmontage aan plafond, IP42, op batterijen, levensduur batterij 
(vervangbaar): 8 jaar, montagehoogte: tot 4 m 77752700

UID8480/10 ZGP Switch Dim 4B Draadloze schakelaar met vier standen (dubbele wipschakelaar), aan/uit/dimmen/scenes, ZigBee 
GreenPower (werkt zonder batterijen of netaansluiting) 27380100

UID8470/10 ZGP Switch Dim 2B Draadloze schakelaar met twee standen (enkele wipschakelaar), aan/uit/dimmen, ZigBee GreenPower 
(werkt zonder batterijen of netaansluiting) 27377100

• Eenvoudig overstappen naar LED-lampen
• Voor renovatieprojecten en oudere installaties
• Onze allrounder voor talloze toepassingen
• Optioneel: Interact Ready voor slimme verlichting
• Totaaloplossing inclusief nieuwe driver

• 1:1 vervanging van conventionele lichtbron
• Snelle oplossing zonder gedoe
• Lagere investering en sneller rendement dan  

met het vervangen van complete lampen
• Met name voor nieuwere of goed onderhouden  

installaties (armaturen en reflectoren)

Vanaf februari is het zover!

• Passend voor montageopeningen van 150 – 280 mm
• Verkrijgbaar vanaf 1 stuk
• Kleuropties: wit, zwart, grijs 

(meer kleuren leverbaar op aanvraag)
• Interact Ready-versie voor slimme verlichting leverbaar
• Ook verkrijgbaar met Notakku, in DALI en UGR19
• 5 jaar garantie (L80B50)
• 3D-geprint in Europa met gerecyclede materialen
• Minimale CO2-voetafdruk dankzij laag energieverbruik

Bespaar  
tot 70 % 
energie*

Energieprijzen stijgen en compacte fluorescentielampen worden verboden – 
goede raad wordt in deze tijd extra gewaardeerd. Met Philips word je voor je 
klanten een ware held op het gebied van verlichting dankzij je doeltreffende 
service: oude lichtbronnen zijn snel vervangen, je maakt de overstap naar 
LED-verlichting gemakkelijk en installeert 3D-geprinte oplossingen op maat.
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Neem contact op met je 
groothandel om eenvoudig 
over te stappen naar  
Philips LED-lampen  
en -verlichting!

Activeer de superkracht van  
Philips LED-verlichting 
Met ons als sterke partner gooi je gegarandeerd hoge ogen bij al je klanten: 
wij leveren alles wat je nodig hebt voor het realiseren van je verlichtingsprojecten. 

• Ruime keuze: voor elke toepassing de geschikte vervanging

• Veilig: geen beperking van aansprakelijkheid en garantie

• Efficiënt: tot 70% energiebesparing vergeleken  
met conventionele lampen

• Rendeert al na enkele maanden door lagere energiekosten

• Philips merkkwaliteit met duidelijk betere lichtkwaliteit dan  
bij conventionele fluorescentielampen


