Iluminação LED

Opções limitadas
ou possibilidades
ilimitadas?
Os verdadeiros profissionais
mantêm-se na vanguarda com
a FEGIME e a Philips

Veja o negócio que o vai
colocar na vanguarda

Parceiro de distribuição:

s
www.fegime.pt

Com a FEGIME
é sempre a
somar!
Compre 15 e receba
+2 unidades
grátis!*
Na compra de 15 produtos
Philips da mesma referência,
oferta de +2 unidades da
mesma referência!
* Campanha válida de 1 de Outubro a 31 de Dezembro 2019.

Inclui toda a gama LED Philips, lâmpadas e luminárias.
Válido também para compras acumuladas na mesma referência.
Para propostas anteriores 1 de Outubro, projetos referenciados e produtos habitualmente
vendidos com preço líquido, consultar o seu grossista FEGIME para avaliar a aplicabilidade
das condições de campanha.

Sempre à frente da concorrência
Um verdadeiro profissional tem que se

inovadoras. Além de serem fáceis de instalar e

antecipar! Sempre à procura das novidades no

energeticamente eficientes, o seu desempenho

mercado. As verdadeiras inovações tornam o

sem falhas comprova que as suas ideias sobre

seu trabalho mais interessante e mantêm os

a iluminação definem o modelo a seguir.

seus clientes felizes a longo prazo com soluções

Acompanhe a evolução constante com a

de iluminação LED incomparavelmente

FEGIME e a Philips.

Não acumulável com outras campanhas.
Limitado ao stock existente.

www.fegime.pt
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Mantenha-se à frente
da concorrência

Lâmpadas LED decorativas

Veja as mais recentes inovações
do mais completo portefólio de
soluções de iluminação profissional

Cristal LED gigante
35 W E27 fumada Regulável

LED gigante
25 W E27 G200 Dourada regulável

Diamante LED gigante
35 W E27 CL Regulável

Camadas duplas LED
25 W E27 fumada Regulável

Quatro das nossas novas lâmpadas LED decorativas ganharam um
Prémio Red Dot de 2019 para design de produto:

NOVIDADE!

MASTER
Value LEDtube T8

•	Extremamente económico – os tubos LED geralmente pagam-se a
si próprios durante o primeiro ano
•	Até 65% mais energeticamente eficiente do que as lâmpadas TL-D
(fluorescentes) convencionais
•	Desempenho até 3x mais duradouro do que os tubos TL-D
(fluorescentes) convencionais

Philips
TrueForce

TrueForce LED
Industrial e Retalho

TrueForce LED
Urban

• Alternativa verdadeiramente adaptável para aplicações de

• Substituição fácil para operação de ligação direta à rede

campânulas convencionais
• Qualidade certificada com uma redução de 65% no consumo de
energia

• Qualidade certificada com uma redução de até 80% no
consumo de energia

• Duas opções diferentes dos ângulos do feixe: ângulo amplo
(120°) e ângulo estreito (60°) para instalações em altura
• Operações InstantFit (EM) ou DirectMains

Disponível como substituição
de 250 W e 400 W
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elétrica ou balastros magnéticos sem mecanismo de ignição

• Pequena dimensão e baixo peso, sendo assim adequada para
posições de acendimento verticais e horizontais
(horizontal em luminária fechada)

Novos níveis de emissão
lumínica e Ra 80 melhorada
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Philips
Ledinaire

Philips
CoreLine
CoreLine
Campânula

Ledinaire
Campânula

NOVIDADE!

NOVIDADE!
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Agora com

Agora com

anos

anos
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• Instalação sem complicações com ponto

de garantia!

de garantia!

• Fácil instalação e manutenção: gancho de

único de suspensão

suspensão incluído

• Substituição direta para campânulas

• Lentes ópticas para uma boa distribuição óptica,

convencionais
Confiança

Fiável

Excelente
valor

Projetores
Ledinaire
mini e maxi

controlo eficaz do brilho

• Poupança de energia de até 55% em
comparação com sistemas HID

Com
sensor

Inovadora

Fácil de
instalar

Alta
qualidade

• Sensor com ampla área detecção para optimizar
a cobertura

Com
sensor

CoreLine
à prova de água

CoreLine
slim downlight

• Cobre uma vasta gama de

• NOVIDADE! Energeticamente eficiente

Nova
geração!

• Design e acabamento de boa qualidade
• Controlador fiável, menos falhas precoces
• Fluxo luminoso adequado a aplicações padrão
• Fácil de instalar, fornecido com cabo descarnado

aplicações graças à extensa

Nova
geração!

escolha de opções
• Fácil de instalar e de manusear
• Difusor com elemento ótico que
assegura conforto visual
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até 100 lm/W
• Encaixa em mais tipos de tetos graças a
uma altura do produto inferior a 50 mm
• O efeito de “superfície de luz” natural
cria um aspeto confortável e sofisticado
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