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oświetlenie8

Philips Lighting zajmuje czołową pozycję 
w dostarczaniu rozwiązań i zastosowań zarówno 
dla profesjonalistów, jak i konsumentów. Oferujemy 
rozwiązania do zastosowań wewnętrznych 
(w domach, sklepach, biurach, szkołach, hotelach, 
zakładach produkcyjnych oraz szpitalach), jak 
i zewnętrznych (w miejscach publicznych, dzielnicach 
mieszkaniowych i na obiektach sportowych). 
Dbamy również o bezpieczeństwo na drodze, 
zapewniając oświetlenie samochodowe i uliczne. 
Nasze projekty architektonicznego upiększania 
miast światłem, dostarczają niezapomnianych 
wrażeń estetycznych, innowacyjne wzornictwo 
i energooszczędność.

PHILIPS LIGHTING POLAND S.A.

Biuro Handlowe Warszawa
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ColorBurst PowerCore Daysigna turnrounD ProjeCtor

MASTER LEDbuLb 12W – ElEgAncjA i WydAjność
MASTER LEDbulb zapewnia efekt blasku z możliwością regulacji stłumiania świetlnego, umożliwia stworzenia przyjaznej, ciepłej atmosfery. Jest to rozwiązanie idealnie nadające się do zapewnienia oświetlenia ogólnego. Unikalna konstrukcja 
rozsyła ciepłobiałe światło, dzięki czemu rozwiązanie to jest alternatywą dla lamp żarowych. Szczególnie nadaje się do miejsc takich jak hole, korytarze, klatki schodowe, wszędzie tam gdzie światło pali się w trybie ciągłym.

MASTER LEDspot MR16 gU5.3 – oSzczędność zE STylEM
MASTER LEDspot MR16 to punktowe źródło światła idealnie nadaje się do oświetlenia akcentującego. Nie emituje promieniowania ultrafioletowego (UV) i podczerwonego (IR), co sprawia, że ta lampa jest odpowiednia do oświetlenia elementów 
wrażliwych na temperaturę takich jak żywność, tkaniny, obrazy itp. Jest idealnym rozwiązaniem w oświetleniu punktowym, lecz również w oświetleniu ogólnym dającym ciepłobiałe, podobne do tego, jakie emitują lampy halogenowe.

MASTER LEDspot PAR20 – ElEgAncjA i WydAjność
Dzięki wytrzymałej konstrukcji i ciepłobiałej oraz chłodnobiałej wiązce światła te lampy PAR20 są idealnym rozwiązaniem dla oświetlenia ogólnego w hotelach. Szczególnie dobrze sprawdzają sięw miejscach takich jak hole, korytarz, klatki 
schodowe, czyli tam gdzie światło pali się w trybie ciągłym. 

CoLorburst PoWERcoRE
Oświetlenie projektorowe obiektów architektonicznych ma podkreślać wyjątkową historyczną i kulturową tożsamość miasta. Jednak coraz większą uwagę zwraca się na unikanie 
zalewania światłem i podświetlanie tylko wybranych elementów. Ponadto w celu uzyskania pewnych efektów oświetlenia akcentującego reflektory montuje się czasami w trudno 
dostępnych miejscach. W takich sytuacjach idealnym rozwiązaniem jest reflektor ColorBurst Powercore z dynamicznym zakresem światła w pełnym widmie kolorów RGB. ColorBurst 
Powercore to oprawa LED dużej mocy do mocowania na zewnątrz, mogąca służyć jako źródło światła akcentującego lub strefowego. Wersje architektoniczna i krajobrazowa mogą 
emitować światło w pełnej gamie barw, dzięki czemu lampa doskonale sprawdzi się w różnych zastosowaniach wymagających dynamicznego oświetlenia skierowanego ku górze, 
oświetlenia projektorowego czy oświetlenia dekoracyjnego. Wielkość strumienia świetlnego można łatwo regulować przy użyciu sterownika DMX firmy Philips lub innego producenta. 

Daysign

Każdy architekt wnętrz chce stworzyć właściwą atmosferę w projektowanej przestrzeni umiejętnie wykorzystując przy tym światło. Często jednak ważne jest, by źródło światła było 
bardzo dyskretne, a wzornictwem idealnie wpisywało się w otoczenie, nadając mu odpowiedni charakter. DaySign to nowatorskie oprawy LED, niezwykłe powierzchnie emitujące 
światło i jednocześnie niespotykane wzornictwo. Oferta DaySign obejmuje regulowane oprawy (360° w poziomie, 2 x 90° w pionie) oraz oprawy do montażu na powierzchni 
lub do wbudowania (pojedyncze lub podwójne dyski LED), które doskonale sprawdzają się przy projektowaniu przyjemnego oświetlenia ogólnego w biurach oraz atrakcyjnego 
oświetlenia akcentującego w sklepach.

turnrounD PRojEcToR
TurnRound Projector to rodzina podstawowych projektorów LED do oświetlenia akcentującego i orientacyjnego dla sklepów oraz hoteli. Występują w wersjach emitujących 
ciepłe i neutralne światło białe o dwóch różnych kątach rozsyłu. Zastosowanie technologii LED dużej mocy w kompaktowej obudowie pozwoliło uzyskać strumień porównywalny 
z halogenowymi lampami LV o mocy 50 W, ale przy radykalnie niższym zużyciu energii i kosztach konserwacji.
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