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• Armaturer 

• Ljuskällor 

• Ladda ner vår app

• Ladda ner vår produktkatalog armaturer

• Ladda ner vår produktkatalog ljuskällor

• Kontakta oss 

Innehåll



Armaturer



Det här är de nya armaturerna som lanseras 1 oktober

21-10-264

Ledinaire Clear Accent Ledinaire Slim Downlight Ledinaire StrålkastareLedinaire Panel

Coreline plafond Coreline spots Coreline Slim downlight



Philips Coreline plafond Gen3
Väggmonterad plafond för flera användningsområden, med anslutningsmöjligheter och 
multilumen/multicolor-versioner

Specifikationer

• Effekt: Upp till 110lm/w
• Ljusflöde: 1200, 2000 och 3400 lm
• Rörelsesensor: finns även med grupperingsfunktion
• IP-/IK-klass: IP65/IK10
• Installation: inomhus + utomhus (UV-resistent)
• Styrsystem: MDU, Interact Ready (WIA)
• Livslängd: L80 vid 50k timmar
• Garanti: 5 år

En idealisk lösning med multilumen/multicolor-versioner.

Med det nya urvalet av tillbehör kan kunderna utforma produkten ute efter
användningsområdet.

Nya rörelsesensorer möjliggör dagsljus- och rörelsedetektering och minskar
installationskostnaderna tack vare den nya trådlösa mikrovågssensorn.



Philips Coreline Spots Gen2
Budgetalternativ: en spotlight i miniformat för butiker

Specifikationer

• Effekt: Upp till 110lm/w
• Ljusflöde: 3000 lm
• Färgtemperatur: 3000 & 4000K
• Strålfördelning: MB, WB
• CRI: 90
• Styrsystem: PSU
• Installation: 3C-skenmonterad
• Livslängd: L70 vid 50k timmar
• Garanti: 5 år

Vår nya Philips Coreline spotlights passar perfekt för användning i butiker
tack vare optimal färgåtergivning CRI90 och den slimmade designen.
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Philips CoreLine SlimDownlight – Interact ready

Vi introducerar en uppdaterad Interact Ready CoreLine SlimDownlight
med en ny trådlös drivrutin. Det möjliggör Bluetooth funktion för 
direktkommunikation mellan armatur och smartphone när den används med 
Interact Pro-system.

Vi kommer att fortsätta använda Zigbee som en trådlös kommunikation mellan
armaturer och trådlösa sensorer/strömbrytare. 

Specifikationer

• Ljusflöde: 1100 lm & 2100 lm

• Håltagning: 6” och 8”

• Installationstyp: Infälld

• Färgtemperatur: 3000K & 4000K

• Bländning: UGR < 25

• IP-klass: IP44 nedifrån 

• Livslängd: 50 000 timmar vid L70

• Garanti: 5 år



Philips Ledinaire Panel
En tillförlitlig budgetlösning för kontorsprojekt

Ledinaire Panel ger det bästa värdet för installatören. Den är enkel att

installera och ger god ljuskvalitet – till ett bra pris. Vi utökar sortimentet

genom att lägga till två versioner i 3000K kontorskompatibel och ej

kontorskompatibel.

Specifikationer

• Effekt: 100 lm/W
• Ljusflöde: 3400lm med 3000K ny och 3400 och 4100lm för 4000K
• Färgtemperatur: 3000K ny (4000K redan i portföljen)
• Installation: Enkel snabbkoppling för snabb installation; driftdon

integrerat inuti panelen
• Livslängd: 50 000 timmar vid L70
• 3 års garanti



Philips Ledinaire Clear Accent med Looping
Lättinstallerad klar accentspot med överkoppling

Specifikationer

• Effekt: 83lm/w
• Färgtemperatur: 2700K, 3000K och 4000K
• Ljusflöde: 500lm
• IC-krav : uppfyller grundläggande IC-krav
• Versioner: fast och justerbar
• Installation: möjlighet att överkoppla

• IP-klass: IP20

• Livslängd: 50 000 timmar vid L65

• Garanti: 3 år

Ledinaire Clear accent är en miniatyrspot för accentbelysning som
ersätter konventionella armaturer på små kontor, hotell, restauranger
och offentliga områden. De nya versionerna med överkoppling gör
spotten enkel att installera och erbjuder följande färgtemperaturer: 
2700K, 3000K och 4000K. 



Philips Ledinaire SlimDownlight
Nya Ledinaire slimdownlight med en smidig 3-CCT dip-switch

Specifikationer

• Ljusflöde: 1000 och 2000 lm
• Utskärning: 150mm och 200mm
• CCT: 3000, 4000 och 6500K
• Överensstämmelse: Uppfyller grundläggande IC-krav att gå ovanpå isoleringen 
• Livslängd: 50 000 timmar vid L65
• Garanti: 3 år

En ideal lösning för installatörer och kunder som vill välja CCT på plats 
eller precis innan installation. En problemfri 3-stegs CCT-brytare låter
installatören välja mellan 3000-4000-6500K-inställningar. Det möjliggör
också framtida flexibilitet för CCT-val utan att behöva byta armatur.



Philips Ledinaire Strålkastare Gen3

Specifikationer

• Hög systemeffekt, typiskt 120lm/W 
• CCT: 3000K/4000K/6500K
• Effekt: 10/20/30/50/70/100/150/200W 
• Sensorversion tillgänglig, PIR-teknik
• Symmetrisk och asymmetrisk stråle
• IP65, IK07
• Livslängd: L70 50K timmar @ 25°C 
• Drifttemperatur: -25°C till +40°C

Kostnadseffektiv strålkastare för grundläggande områdesbelysning som
ger stora besparingar:

– Ökad effektivitet (från 100 lm/W till 120 lm/W)

– Nytt fäste med 3600 rotation för enkel installation

– Tunnare design för mer kostnadseffektiv transport

– Nya versioner (30W, 70W) & 70W asymmetrisk.

– PIR-sensor (färre falsklarm & enkel driftsättning med fjärrstyrning)



LED-ljuskällor



Det här är de nya ljuskällorna som lanseras 1 oktober

Master lysrör UE 
Ultra-effektivt lysrör  

Uppdaterad värdestege för normallampor
CorePro -> Master -> MasterValue  

Ny unik CorePro 
HighLumen  

Uppdaterad värdesteg för kron &klot 
Master -> MasterValue  

MasterValue 
Dekorlampor

CorePro
Kapsel

TrueForce Core
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Philips T8 LED-lysrör Master UE
Den nya generationens energibesparande LED-lysrör

Specifikationer

• B-märkning

• Ultrahögt ljusflöde – upp till 3700 

lumen  

• Högre effektivitet - förbättrad från 

170 till 185 lm/w

• 70 000 timmars livslängd

• Uppgraderad garanti till 7 år

Philips MASTER LED-lysrör är en LED-ljuskälla med samma form som ett
traditionellt lysrör. Dess unika design skapar ett perfekt ljusbild som inte
kan särskiljas från traditionella lysrör. Detta är rätt val för de som har en
begränsad budget och vill ha värde för pengarna. Ett byte till dessa 
ljuskällor ger dessutom bättre ljuseffekt och längre livslängd. 

Det första B-märkta LED-lysröret på marknaden! 

Användningsområden: parkeringsplatser / parkeringsgarage / lager / 
kylrum / skyltning / transport och distributionsområden / mat & museer

• Plattform i plast

• CRI 80 

• 1200 och 1500mm

• 4000 och 6500 Kelvin

• Roterbara ändar

Högre effektivitet/B-märkning
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Komfort
Master LED-normallampa/kronljus/klot
Högkvalitativt ljus och lång livslängd
• 25 000 timmar

• CRI 90

• DimTone

• D-märkning

Master Value LED-normallampa/kronljus/klot
Högkvalitativt ljus och hög effektivitet
• 15 000 timmar

• CRI 90

• DimTone/Dimbar

• D-märkning

CorePro LED-normallampa/kronljus/klot
Energibesparingar och minskade underhållskostnader
• 15 000 timmar

• CRI 80

• Ej dimbar

• E / F-märkning Prestanda

Uppdaterad värdestege
LED- normal-lampor, kronljus & klot
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Philips CorePro
Nu med högre lumental

Specifikationer

• D-märkning

• Ersätter 120W/150W/200W

• 15 000 timmars livslängd

• Frostad/Klar

• A67/A95

CorePro LED-ljuskällor är kompatibla med befintliga armaturer med 
en E27-sockel och är utformade för att ersätta traditionella ljuskällor. 
De ger stora energibesparingar och minimerar underhållskostnaderna. 
CorePro LED-ljuskällan är den perfekta ljuskällan för dina
belysningsbehov. Den ger ett vackert ljus och levererar den prestanda
du förväntar dig av LED, till ett rimligt pris. 

• CRI80

• 2700/4000/6500K

• Ej dimbar

• E27-sockel

Ny serie för B2B
(tidigare användes konsumentljuskällor)
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Philips Master Value deco
Snygg och elegant dekorbelsyning

Specifikationer

• 15 000 timmars livslängd

• Ersätter 15W/25W

• Amber (Guld)

• Spiral

• ST64/A60/B35/P45/T32

Deco-kollektionen förvandlar ditt hem med det perfekta (varma) vita 
ljuset och en snygg design. Ljuskällorna har en mycket lång livslängd, 
ger upp till 90% energibesparingar, är flimmerfria och ger en
omedelbar, full ljusstyrka. Dessutom kommer du att kunna njuta av 
ett mjukt och enhetligt ljus från en trendig ljuskälla som skapar en
välkomnande harmoni i ditt hem

• Plattform i glas

• 1800K

• Dimbar

• E14-/E27-sockel

Ersätter decoljuskällor i serien Classic
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Philips CorePro R7S/G9
Perfekt storlek som passar dina befintliga halogenarmaturer | Överlägsen
ljuskvalitet likt en halogenljuskälla

Specifikationer

• E-/F-märkning

• Ersätter 25W/40W/60W

• 15 000 timmars livslängd

• R7S/G9 

Njut av dekorativ, glittrande belysning hemma eller på hotell och
restaurang med den nya G9- och R7-serien i plast med ett transparent,
glasliknande utseende.

Den kompakta storleken gör det möjligt att byta till LED i dina
ljuskronor och armaturer, vilket gör att du kan spara upp till 92% energi
samtidigt som du kan behålla den glittrande effekten som du tycker om
i dina befintliga halogenljuskällor!

• Plattform i plast

• CRI 80

• 2700/300/4000 K

• Ej dimbar

Nytt utförande i plast med 
glasutseende
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Philips TrueForce Core LED SON-T
Det perfekta bytet från urladdningslampor till LED

Specifikationer

• 2800/3000/4200/4500/7200/7500 lm

• Upp till 187 lm/w

• 25 000 timmars livslängd

• 3000/4000K CCT, CRI70

Philips TrueForce Core LED SON-T är en ny produktportfölj
för utomhusanvändning. Det är det enklaste sättet att
börja spara på energiförbrukningen och förbättra
ljuskvaliteten, samtidigt som investeringskostnaderna hålls
nere och återbetalningstiden förkortas.
.

Användningsområden: Allmänna gator, vägar, parker, torg

• 17/26/40 W

• EM/nätspänningsanslutning

(220~240V) 

• IP65 tack vare utförande i glas

• PF 0,9 och överspänningsskydd

>2KV

Nyhet
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Klicka HÄR och ladda ner 
produktkatalogen, armaturer
eller scanna QR koden 

https://www.assets.signify.com/is/content/Signify/Assets/philips-lighting/sweden/20210604-product-catalogue.pdf
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