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W
e kennen dimlicht. Lamplicht.
Zonlicht. Maanlicht. Voetlicht.
Flikkerlicht. Gaslicht. Kaarslicht.
Hemellicht. Kunstlicht. Laserlicht.

Tegenlicht. Licht aan het einde van de tun-
nel. Maar we hadden nog nooit gehoord van
‘applicht’ (taalhistorici – jullie lazen het hier
voor het eerst).

Tochbestaathet verschijnsel. LeitzGmbH
&Co,deDuitse leverancier vankantoorarti-
kelen,ontwikkeldeeenbureaulampdie je
kuntbedienenmeteenappop je smart-
phone.Het idee isniet eenszomal.

DeLeitz Style Smart LEDBureaulampiseen
slanke, stijlvollebureaulampmeteen lelijke
stroomkabel en lompevoeding.Dat vloekt
nogalmethet strakkedesign.Hij zitbomvol
elektronica. Inplaats vaneenmechanische
schakelaarof drukknopc.q.dimmer isde
lampvoorzienvaneenpaneeltjemet tiptoet-
sen. Er is eenaan/uit-toets, eenhelderder/
donkerder-toets, een toets voor lichtombij
te lezeneneentje voor lichtombij teont-
spannen.

Aandeachterzijdevandevoet vindenwe
eenusb-ingangombijvoorbeeldeensmart-
phoneopte laden.Onzichtbaarweggewerkt
is eenomgevingssensor,diede lichtsterkte
aanpast aandeomstandigheden. Schijntde
zon,dandimthet licht, valtdeduisternis in,
dangaatde lampweer fellerbranden.Verder
isdeLeitzuitgerustmeteenbluetooth/
bakentje, datde lampdraadloosverbindt
meteenmobieltjeof tablet.

Met een app kunnen we de lichtinstellin-
gen nog fijner afstellen. De armatuur be-

Leitz Style Smart LED, bureaulampmet
mobiele app, 55 centimeter hoog, € 299.
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Een lampdie je bedient
met je smartphone: is dat
handig? Ja.Maarhoe lang?

DoorPeter van Ammelrooy
FotoNoël Loozen
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staat uit veertien ledlampjes, zeven voor
‘koud’ licht (wit, helder) zeven voor ‘warm’
licht (wat geliger). Door koud en warm te
mengen krijgen we precies het juiste licht

voor elke gelegenheid, is het idee. De lamp-
jes zijn niet te vervangen, maar de lamp gaat
volgens de fabrikant 50 duizend uur mee.
De Leitz is zo in te stellen dat hij automa-
tisch uitgaat als je met je smartphone weg-
loopt en aanfloept als je weer achter je bu-
reau aanschuift.

De vraag is hoe vaak je de behoefte voelt
om de lichtsterkte met je telefoon te veran-
deren of om de instellingen achter de tip-
toetsen aan te passen. Automatisch uit-
schakelen bij afwezigheid is zinvol als je
langere tijd van je bureau bent, maar on-
handig als je met meerdere mensen een
ruimte deelt en jouw Leitz ook dienst doet
als sfeerlicht.

Nieuwe lichting
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