Iluminação LED

Vai esperar ou
antecipar-se?
Os verdadeiros profissionais
impulsionam os seus negócios
com a Elpor e a Philips

Veja o negócio que lhe
vai dar um impulso inicial

Parceiro de distribuição:

s
www.elpor.pt

As melhores
ofertas!
Por cada 150€
de compras em
produtos LED
Philips ganhe um
cartão Dá* com 5€

Impulsione os seus negócios
Campanha válida de 1 de Outubro
a 31 de Dezembro 2019 **.
Compre 150€ em produtos
LEDPhilips em campanha e receba
um cartão Dá* com o valor de 5€

* Válido em mais de 1.100 lojas em Portugal e Espanha, Continente, Continente Online, Worten,

Worten Mobile, Zippy, MO, SportZone, Geostar, Wells, Bom Bocado, Bagga, Note, Dr.Wells,
Zu e Supermercados Go Natural.
** Valor Cartão Dá com IVA. Válido para múltiplos de 150€ (valor s/ IVA incluído)A promoção decorre nos
meses de Outubro, Novembro e Dezembro de 2019. Aplica-se a toda a gama LED Philips em campanha,
lâmpadas e luminárias. Exclui-se da campanha condições especiais para projectos. A campanha é
limitada ao stock de cartões existente.

Como um verdadeiro profissional, sabe que

ao recomendar e vender a luz certa, irá

oferecer um serviço de qualidade é fornecer a

também impulsionar as suas receitas. Vá em

solução certa para as necessidades do cliente.

frente, tome a liderança em iluminação com

Quer o cliente pretenda melhorar a qualidade

produtos inovadores da Philips, orgulhosamente

de luz, reduzir o consumo de energia ou criar

fornecidos pela Elpor.

um ambiente mais confortável ou produtivo,

www.elpor.pt
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Encontre
a solução
certa
Lâmpadas
e tubos LED

Qual o tipo de projeto para o qual
necessita de iluminação?

Os projetos de manutenção irão
reutilizar os equipamentos existentes

CorePro

MASTER Value

MASTER

Simples substituição de tubos
fluorescentes para utilização média

Forte desempenho em a
 plicações
exigentes c
 om utilização intensa

Melhor desempenho na classe para
aplicações muito exigentes

Para aplicações de iluminação inteligentes
com controlo de luz pessoal/automático

Produtos

167 tipos

60 tipos

132 tipos

1 tipo

Vida útil

30.000

50.000

50.000 - 70.000

50.000
+ informação sobre a vida útil restante

Garantia

3 anos

5 anos

5 anos

5 anos

Solução

MasterConnect

Verificação de

Preço
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Encontre
a solução
certa
Luminárias
LED
Projetos de nova construção
e renovação

Solução

Ledinaire

CoreLine

CoreLine
Interact Ready

Gama essencial
de produtos de confiança

Adequada a todos os projetos em que a
luz é verdadeiramente importante

Para aplicações de iluminação inteligentes
com controlo de luz pessoal/automático

13 tipos

17 tipos

6 tipos

Verificação de

Preço

Produtos
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Vida útil

30.000

50.000

50.000 +
informação sobre a vida útil restante

Garantia

3 anos

5 anos

5 anos

Ultrapasse a concorrência com
a nossa ferramenta de seleção:
philips.com/productfinder

7

© 2019 Signify Holding. Todos os direitos reservados. As informações fornecidas neste documento estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. A Signify não oferece
qualquer declaração ou garantia quanto à exatidão ou integridade das informações incluídas neste documento e não será responsável por qualquer ação em relação
a isso. As informações apresentadas neste documento não se destinam a qualquer oferta comercial e não fazem parte de qualquer cotação ou contrato, salvo acordo
em contrário da Signify.

www.philips.pt

000000000000

Philips e seu emblema são marcas registradas da Koninklijke Philips N.V. Todas as outras marcas comerciais são de propriedade da Signify Holding ou de seus respectivos
proprietários.

