Amador ou
PROFISSIONAL?
Os verdadeiros profissionais
potenciam o seu sucesso
com a FEGIME e a Philips
Parceiro de distribuição:

Quando se trata de mudar para LED, há grandes vantagens e dentro da
oferta de LED, há uma ampla gama de possibilidades para o seu negócio
e para os seus clientes. Aprender a mostrar os benefícios das melhores
soluções, está a investir no seu próprio valor como instalador:
Crescer
em vendas

Trabalhar de forma
mais eficiente

Tornar-se um parceiro
de confiança

Melhor iluminação

Diminuir a sua pegada
de carbono

Aos os seus clientes oferece:
Maiores poupanças
de energia e em
custos

Utilize este guia para encontrar a solução de iluminação de
valor acrecentado ideal para cada aplicação, orçamento e/ou
necessidades do cliente.

Comece aqui para encontrar o seu produto

Que área pretende renovar?
Clique no ícone para saber como acrescentar valor com a iluminação e veja
as nossas recomendações de produtos.

Escritórios

Indústria

Retalho

Estacionamentos

Urbana

Escritórios
Acrescentar valor com iluminação LED:
• Criar um ambiente produtivo e confortável
• Reduzir custos de energia e de manutenção

Adicionar benefícios extra com iluminação inteligente:
• Optimizar as configurações de luz para uso personalizado e multifuncional do espaço
• Optimizar ou aumentar a economia de energia e poupanças de custos através
de uma iluminação automatizada

Susbtituir lâmpadas

Pretende:

Renovar com Luminárias LED

Lâmpadas LED
Escritório

Clique no produto para mais informações.

CorePro

Master Value / MASTER

MasterConnect

Substituição simples de lâmpadas
convencionais para utilização diária

Boa performance para aplicações exigentes

Para aplicações de iluminação inteligente com
controlo de iluminação pessoal/automatizado

Luminária de escritório 60x60 com tubos T8

CorePro LEDtube

MASTER LEDtube T8

MasterConnect LEDtube T8

Luminária de escritório 1200 mm com tubos T8

MASTER Value LEDtube Universal
Ultra Output T8

CorePro LEDtube Universal T8

MasterConnect
LEDtube Ultra Output T8

Luminária de escritório 60x60 com tubos T5

MASTER LEDtube HF InstantFit HO T5

Características

Luminárias LED
Clique no produto para mais informações.

Escritório

Ledinaire

CoreLine

Especificação

Gama essencial de produtos de confiança

A escolha certa para cada projecto onde
a luz é realmente importante

A melhor performance para as
aplicações mais exigentes

Painel

Ledinaire Painel

CoreLine Painel

PowerBalance

Spot

Ledinaire ClearAccent

CoreLine recessed spot

LuxSpace Accent

Downlight

Ledinaire slim downlight

CoreLine slim downlight

GreenSpace

Características

Voltar a escolha por áreas de aplicação

Indústria
Acrescentar valor com iluminação LED:
• Criar ambientes mais seguros e produtivos com a iluminação ideal
• Reduzir custos de energia e de manutenção

Adicionar benefícios extra com iluminação inteligente:
• Optimizar as configurações de luz para se adequar a cada área ou tarefa
• Optimizar ou aumentar a economia de energia e poupanças de custos através
de uma iluminação automatizada

Susbtituir lâmpadas

Pretende:

Renovar com Luminárias LED

Lâmpadas LED
Indústria

Clique no produto para mais informações.

CorePro

Master Value / MASTER

MasterConnect

Susbtituição simples das lâmpadas
convencionais para utilização diária

Boa performance para aplicações exigentes

Para aplicações de iluminação inteligente com
controlo de iluminação pessoal/automatizado

Luminária estanque 1500mm com tubos T8

CorePro LEDtube Universal
1500mm T8

MASTER LEDtube Universal
1500mm Ultra Output T8

MasterConnect LEDtube
1500mm Ultra Output T8

Luminária estanque com tubos T5

MASTER LEDtube
Ultra Output 1500mm T5
Campânulas

TrueForce CorePro LED HPL

TrueForce LED Highbay Universal

Características

Luminárias LED
Indústria

Clique no produto para mais informações.

Ledinaire

CoreLine

Especificação

Gama essencial de produtos
de confiança

A escolha certa para cada projecto onde
a luz é realmente importante

A melhor performance para as
aplicações mais exigentes

Campânulas

Ledinaire highbay

CoreLine highbay

GentleSpace

Estanques

Ledinaire waterproof

CoreLine waterproof

Pacific LED

Trunking

CoreLine trunking

Maxos fusion

Características

Voltar a escolha por áreas de aplicação

Retalho
Acrescentar valor com iluminação LED:
• Criar ambientes acolhedores e que melhorem a exeriência de compra
• Reduzir custos de energia e de manutenção

Adicionar benefícios extra com iluminação inteligente:
• Optimizar ou aumentar a economia de energia e poupanças de custos através
de uma iluminação automatizada
• Criar configurações de luz dinâmicas para se adequar a todas as áreas

Susbtituir lâmpadas

Pretende:

Renovar com Luminárias LED

Lâmpadas LED
Clique no produto para mais informações.

Retalho

CorePro

Master Value / MASTER

MasterConnect

Susbtituição simples das lâmpadas
convencionais para utilização diária

Boa performance para aplicações exigentes

Para aplicações de iluminação inteligente com
controlo de iluminação pessoal/automatizado

Régua/Trunking 1500mm com tubos T8

CorePro LEDtube Universal
1500mm T8

MASTER Value LEDtube Universal
1500mm Ultra Output T8

MasterConnect LEDtube
1500mm Ultra Output T8

Régua/Trunking 1500mm com tubos T5

MASTER LEDtube HF InstantFit HO T5
Spot

CorePro LEDspot GU10

MASTER LEDspot ExpertColor GU10

MasterConnect LEDspot GU10

Características

Luminárias LED
Retalho

Clique no produto para mais informações.

Ledinaire

CoreLine

Especificação

Gama essencial de produtos de confiança

A escolha certa para cada projecto onde
a luz é realmente importante

A melhor performance para as aplicações
mais exigentes

Downlight

Ledinaire downlight

CoreLine slim downlight

GreenSpace

Trunking

CoreLine trunking

Maxos fusion

Projector

CoreLine projector

StylID

Características

Voltar a escolha por áreas de aplicação

Estacionamentos
Acrescentar valor com iluminação LED:
• Criar ambientes mais seguros através de uma iluminação de confiança e uniforme
• Reduzir custos de energia e de manutenção

Adicionar benefícios extra com iluminação inteligente:
• Iluminação automatizada e adaptativa para um ambiente mais seguro
• Optimizar ou aumentar a economia de energia e poupanças de custos através
de uma iluminação automatizada

Susbtituir lâmpadas

Pretende:

Renovar com Luminárias LED

Lâmpadas LED
Clique no produto para mais informações.

Estacionamentos

CorePro

Master Value / MASTER

MasterConnect

Susbtituição simples das lâmpadas
convencionais para utilização diária

Boa performance para aplicações exigentes

Para aplicações de iluminação inteligente com
controlo de iluminação pessoal/automatizado

Luminária estanque 1500mm com tubos T8

CorePro LEDtube
Universal 1500mm T8

MASTER Value LEDtube 1500mm
HO T8

MasterConnect LEDtube
1500mm Ultra Output T8

Luminária estanque 1200mm com tubos T8

CorePro LEDtube
Universal 1200mm T8

MASTER Value LEDtube 1200mm
HO T8

MasterConnect LEDtube
1200mm Ultra Output T8

Downlight

CorePro LED PLC

Características

Luminárias LED
Estacionamentos

Clique no produto para mais informações.

Ledinaire

CoreLine

Especificação

Gama essencial de produtos
de confiança

A escolha certa para cada projecto onde
a luz é realmente importante

A melhor performance para
as aplicações mais exigentes

Estanques

Ledinaire waterproof

CoreLine waterproof

Pacific LED

Aplique

Ledinaire wall-mounted

CoreLine wall-mounted
Régua

Ledinaire batten

CoreLine batten

Características

Voltar a escolha por áreas de aplicação

Urbana
Acrescentar valor com iluminação LED:
• Melhorar a segurança viária através de soluções com maior fluxo e uniformidade de luz
• Reduzir custos de energia e de manutenção

Adicionar benefícios extra com iluminação inteligente:
• Conectar a existente e a nova iluminação urbana de forma fácil e rápida
• Optimizar ou aumentar a economia de energia e poupanças de custos através
de uma iluminação automatizada

Susbtituir lâmpadas

Pretende:

Renovar com Luminárias LED

Lâmpadas LED
Clique no produto para mais informações.

Urbana

CorePro

Master Value / MASTER

MasterConnect

Susbtituição simples das lâmpadas
convencionais para utilização diária

Boa performance para aplicações exigentes

Para aplicações de iluminação inteligente com
controlo de iluminação pessoal/automatizado

Urban

TrueForce Core LED Public
(Urban/Road – HPL/SON)

TrueForce LED Public
(Urban/Road – HPL/SON)
Road

TrueForce LED Public
(Road – SON)
Urban

TrueForce LED Public
(Road/Area – SOX)

Características

Luminárias LED
Clique no produto para mais informações.

Urbana

Ledinaire

CoreLine

Najwyższe parametry

Gama essencial de produtos
de confiança

A escolha certa para cada projecto onde
a luz é realmente importante

A melhor performance para
as aplicações mais exigentes

Road

CoreLine Malaga

ClearWay

Bollard

CoreLine bollard

OptiSpace

Floodlight

Ledinaire floodlight maxi

CoreLine tempo large

Tango G3

Características

Necessita de ainda mais opções?
O nosso alargado portfólio de produtos de iluminação LED mostra que não há limite para os
espaços e/ou orçamentos para funcionar. Temos a solução para todas as necessidades.

Descobrir o portfólio LED Philips

Para o ajudar a poupar tempo e dinheiro,
desenhámos todos os nossos produtos de
forma a serem de fácil aplicação.
Descubra como a Philips o ajuda trabalhar
mais rápido e de forma mais eficiente
com as nossas ferramentas e vídeos de
instalação.

Veja aqui

Torne-se um especialista em iluminação
Queremos garantir que está sempre à frente com as últimas inovações de iluminação,
ajudando-o a construir o seu conhecimento e assim ganhar a confiança e o respeito
de seus clientes.
A Signify Lighting Academy oferece uma lista abrangente de cursos para melhorar os
seus conhecimentos de iluminação.

Descubra mais aqui
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