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UrbanScene – KOMplETNE 
sysTEMy
UrbanScene oferuje kompletne systemy oświetleniowe 
– oprawy, słupy i wsporniki – dla zapewnienia szerokich 
możliwości rozwiązań oświetlenia ulic i terenów 
zewnętrznych. Nowoczesny, zintegrowany projekt 
i energooszczędność (lampy o wysokiej skuteczności, 
osprzęt elektroniczny) umożliwiają innowacyjne 
i zrównoważone podejście do oświetlenia miejskiego. 
Inteligentne wsporniki, z konstrukcją bazującą na 
przegubie Cardana, umożliwiają całkowitą elastyczność 
podczas regulacji.

MASTER lED 
Zapewniając 45 000 godzin światła wysokiej jakości, 
rodzina Philips MASTER LED otwiera całkiem nowy 
świat rozwiązań oświetlenia punktowego i ogólnego. 
Efektywność energetyczna oraz wysoka trwałość 
użytkowa diod LED, zostały połączone dając trwałe 
źródła światła do funkcjonalnych zastosowań. Stanowią 
alternatywę dla żarówek, lamp halogenowych 
i energooszczędnych świetlówek kompaktowych. 
Nie zawierają ani rtęci ani ołowiu, są one zgodne 
z wymaganiami Dyrektywy RohS (Restriction of use 
of Hazardous Substances) dotyczącej stosowania 
materiałów niebezpiecznych.

MASTERClassic
Wysokiej jakości źródła światła halogenowego w formie 
tradycyjnej żarówki. Zastosowana technologia umożliwia 
dużo wyższą sprawność świetlną, przy zachowaniu
do 50% oszczędności energii oraz 3-krotnie większej 
trwałości niż tradycyjne żarówki. 
Produkt dobrze imituje naturalną barwę światła. Sprawdza 
się zarówno w nowoczesnych pomieszczeniach hotelowych, 
jak i w domach.

ArcTone
ArcTone to bardzo skuteczne narzędzie oświetleniowe na 
lampy metahalogenkowe typu CDM lub najnowocześniejsze, 
bardzo oszczędne i sprawne źródła LED. Cała gama opraw 
jest dostępna w 3 podstawowych kształtach. Wersje mikro 
dostępne są na źródła typu LUXEON® K2 LEDs (3x) w ciepłej 
lub chłodnej barwie światła białego lub MASTERColour 
CDM-Tm Mini 20/35 W. Pozostałe wersje ArcTone oferują 
wyższe strumienie świetlne na lampy MASTERColour CDM-
TC Mini 35/70 W lub CDM-R111. 

PHILIPS LIGHTING jest największą firmą oświetleniową 
na świecie, o ponad stuletniej tradycji, doświadczeniu 
w produkcji i rozwoju wyrobów oświetleniowych 
– opraw, źródeł światła i osprzętu. 
Nasze produkty gwarantują bardzo dobre jakościowo, 
energooszczędne oświetlenie, łatwą instalację 
i konserwację.
Philips aktywnie promuje i realizuje programy 
oświetlenia ulic i dróg, obiektów architektonicznych, 
terenów rekreacyjnych i obiektów sportowych, 
budynków użyteczności publicznej oraz obiektów 
i terenów przemysłowych.
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