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PRODUCTINFORMATIE  Verlichting

Smart ledlamp 
www.leitz.com/nl-NL/Lamp

De nieuwe Leitz Style Smart LED Desk Lamp combineert tijdloos design met de 
nieuwste ledtechnologie. Via een gratis smartphone-app (IOS/Android) kunnen 
lichtsterkte en lichttemperatuur handmatig worden ingesteld met behulp van een 
handig touchscreenkleur- en lichtschema. Daarnaast kan worden gekozen uit een 
aantal slimme, vooraf ingestelde lichtinstellingen die optimaal aansluiten bij een 
bepaalde situatie of activiteit. Bovendien past de lamp zijn lichtsterkte en lichtkleur 
automatisch aan op het licht in zijn omgeving en de aanwezigheid van een 
smartphone. Zo gaat het licht automatisch uit als de smartphone de ruimte verlaat en 
weer aan zodra de bluetoothverbinding hersteld wordt. Ook over het design is goed 
nagedacht. Zo bevat de robuust zinken voet een geïntegreerde usb-poort om een 
smartphone of tablet mee op te laden en zijn de softbrush aluminium armen vast te 
zetten in elke gewenste positie dankzij drie hoogwaardige, flexibele scharnieren. De 
Leitz Style Smart LED Desk Lamp is beschikbaar in vijf stijlvolle kleuren.

Een mobiel lichtobject
www.harcoloor.com 

De Big Bubbles Kite is zowel decoratief als functioneel. Het design gemaakt uit inox 
en Pyrex-glas wordt volledig geproduceerd in het atelier van designer Harco Loor.
Door middel van de staalkabelophanging zoals hier is toegepast, is de lamp mobiel en 
vanwege instelbare spanners gemakkelijk in hoogte verstelbaar. De Big Bubbles Kite 
– zowel in halogeen- als leduitvoering – is verkrijgbaar in 10, 14 en 18 lichts. Hier 
wordt de Big Bubbles Kite HL14 getoond.

Comfortabel licht in een strak design
www.etaplighting.com

Met R2-diffusorarmaturen introduceert Etap een uitgebreide reeks opbouw- en 
pendelarmaturen met led. Diffusorarmaturen zijn een vaste waarde voor de verlichting 
van kantoren, scholen en openbare gebouwen. R2 biedt heldere, uniform verlichte 
ruimten en garanderen een aangenaam en comfortabel licht zonder verblinding 
(UGR < 19) in een strak vormgegeven armatuur. Voor elke toepassing of ruimte is 
er een geschikte oplossing: individueel of in lijn, vierkant of rechthoekig, opbouw of 
gependeld. Dankzij het hoge rendement en lange levensduur is R2 ook een slimme 
investering voor de lange termijn. 
De lange levensduur van de leds zorgt ervoor dat de lichtstroom van de armaturen 
nauwelijks afneemt: na 50.000 branduren halen de leds nog altijd 98 procent van de 
aanvankelijke lichtstroom.
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