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Philips Disney Kinderkamerverlichting 2013 

 
Eindhoven, Nederland - Philips brengt de magie van Disney naar de kinderkamer met 
een nieuwe serie innovatieve LED-verlichtingsoplossingen in de vorm van de bekende 
Disney-personages. Ouders kennen de levendige fantasie van hun kinderen en weten 
hoe belangrijk het is een omgeving te creëren waarin kinderen zich veilig en geborgen 
voelen terwijl hun fantasie wordt geprikkeld. Daarom hebben Philips en Disney hun 
krachten gebundeld om een reeks inspirerende, magische en veilige 
verlichtingsproducten te ontwikkelen voor kinderen, ouders en iedereen die jong van 
geest is. Het speciaal voor kinderen ontworpen Philips Disney Imaginative Lighting 
portfolio op basis van de meest geavanceerde LED’s maakt het naar bed gaan tot een 
betoverende ervaring. Via licht komen herinneringen tot stand en kan je in de 
kinderkamer een nog betere sfeer creëren om bij te leren, spelen, slapen en groeien. 
 
Voorlezen is een van de leukste momenten van 
de dag en is belangrijk voor de band tussen 
ouder en kind. De Philips Disney StoryLight 
Starter kit en StoryLight Extension kit  maken 
samen een verhaaltje lezen magischer dan ooit. 
Deze innovatieve lamp in de vorm van Mickey 
Mouse synchroniseert gekleurd licht met 
klassieke Disney-verhalen die via een interactief 
e-boek op een iPad worden voorgelezen. Terwijl 
je kind geboeid luistert naar zijn of haar favoriete 
verhaal voor het slapen gaan, wordt de 
slaapkamer gevuld met alle kleuren van de 
regenboog en brengt de lamp een fantasiewereld 
tot leven. Met ruim 16 miljoen kleuren om uit te 
kiezen, kan met deze Friend of Hue* bij het voorlezen van de leukste verhalen steeds 
weer een andere sfeer worden gecreëerd. De LED-lampen met een lichtopbrengst van 
120 lumen verspreiden een zacht, diffuus licht, zodat je kleintjes heerlijk ontspannen 
onder de wol kunnen kruipen.  

 
Philips begrijpt dat het lastig kan zijn om je kind een vaste 
routine te leren bij het slapen gaan. Om wat Disney-magie 
toe te voegen aan de slaapkamer, is de Philips Disney 
SleepTime Mickey en Minnie Mouse-bedlampen 
ontwikkeld. De SleepTime-bedlampen maken gebruik van 
Philips LED-technologie om je kind lekker te laten inslapen 
en de volgende ochtend weer heerlijk ontspannen te laten 
ontwaken, waarbij eenvoudig te herkennen zon- en 
maansymbolen aangeven wanneer het tijd is om te slapen 
en om te spelen. De bedlampen zijn ook bij uitstek geschikt 
om verhaaltjes voor te lezen, doordat ze een 
geruststellende slaapomgeving voor kinderen creëren.  
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Elk kind heeft wel eens een nare droom. Met het Philips 
Disney SoftPals Portable Light assortiment van draagbare 
nachtlampjes kan je de nare dromen van je kleintjes nu 
verjagen en zelf weer doorslapen. Met de LED SoftPals-
collectie kan je slaaprituelen creëren, zodat je kind niet bang 
is als het 's nachts wakker wordt. De Philips Disney SoftPals, 
in de vorm van de klassieke Minnie en Mickey Mouse en de 
Monsters Inc.-sterren Sulley en Mike, dragen ertoe bij dat 
zelfs de meest nerveuze kinderen zich 's nachts op hun 
gemak voelen. Dit gebruiksvriendelijke, draagbare 
nachtlampje verspreidt een zacht schijnsel, zodat je kinderen 
zich niet eenzaam voelen wanneer ze gaan slapen of wakker 
worden uit een nare droom. 

 
Philips weet ook dat kinderen het heerlijk vinden om hun 
verbeelding de vrije loop te laten in hun slaapkamer. Het is 
belangrijk voor hun ontwikkeling dat ze verhaaltjes lezen of met 
speelgoed hun eigen fantasiewereld creëren. De nieuwe Philips 
Disney LivingColors Micro zijn leuke en kindvriendelijke LED-
armaturen waarmee je de kamer van je kind kleur kan geven en 
hun fantasie prikkelt. Diverse sferen kunnen worden gecreëerd 
door met verschillende soorten diffuus licht en 64 kleuren te 
spelen. De twee oogstrelende ontwerpvarianten zijn verkrijgbaar 

in populaire uitvoeringen van Disney/Pixar Cars, Disney Planes, Disney Princess en 
Ariel uit De Kleine Zeemeermin. De bediening van de lampen is zo eenvoudig met een 
druk op de lichtbalk, dat zelfs kleine kinderen de lampen kunnen gebruiken. 
 
De nieuwe Philips Disney LivingColors Mini met Mickey 
en Minnie met twee van Disney’s meest geliefde en 
herkenbare personages, Mickey en Minnie, zal elke kamer 
meteen opvrolijken. De lampen creëren een leuke of 
rustgevende sfeer waarin je kinderen kunnen spelen en 
slapen. Met 256 lichtkleuren om uit te kiezen is er een kleur 
voor vrijwel elke stemming, of je nu even wilt ontspannen met 
een film, je kind in slaap wilt sussen of gewoon een gezellige 
sfeer wilt creëren om vrienden en familie te vermaken.  
 

Philips weet dat de kinderkamer een bastion is waar je kleintjes tenten 
bouwen en hun fantasie tot leven laten komen. Nu kan je hun 
speelruimte en verbeelding stimuleren met Philips Disney LED 
Candle, LED-kaarsjes met Disney Princess, Mickey Mouse en Minnie 
Mouse. De op LED-kaarsverlichting verspreidt een warme gloed die 
de zachte flikkering van echte kaarsvlammen nabootst. Of je kind nu 
een Disney-prinses in spé is of dol is op alles wat met Minnie en 
Mickey te maken heeft, het ontspannende diffuse licht zal hun 
speelkamer iets betoverends geven. Je hoeft de kaarsen alleen maar 
te kantelen om ze aan en uit te zetten; ze zijn zo eenvoudig in gebruik 
dat kleintjes eenvoudig zelf een betoverende sfeer kunnen scheppen 
in hun kamer. De LED-kaarslichten van Philips zijn zachter dan een 
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nachtlampje en veiliger dan kaarsen: geen hete peertjes of open vuur binnen bereik van 
kleine handjes. 

Bij Philips weten we dat licht kan helpen om de stemming te verbeteren, aangenamer 
wakker te worden, je beter te kunnen concentreren en je simpelweg gelukkiger te 
voelen. Nu kan je degenen die je het meest dierbaar zijn – je kinderen – de allerbeste 
verlichting geven. De nieuwe reeks verlichtingsoplossingen van Philips en Disney staat 
garant voor magische familiemomenten en stelt kinderen op hun gemak dankzij Disney-
personages die ze kennen en waar ze van houden. Of het nu is om het inslapen en 
wakker worden van kinderen te begeleiden, hun fantasie op speelse wijze te prikkelen of 
om het voorlezen tot een nog magischere ervaring te maken, er is een Philips en 
Disney-vriend voor elk moment van de dag en voor elke fase van de kindertijd. 
 

Noot aan de redactie 

*Een Friend of Hue verbindt naadloos met Philips Hue, een slimme lichtinnovatie waarbij 
LED-licht in huis met behulp van de Hue app op een smartphone of tablet bedient wordt.   
 

 
Voor persinformatie kunt u contact opnemen met: 
 
Liesbeth De Smedt 
External Communications Manager, Lighting 
Philips Electronics Nederland B.V 
Tel +31 6 1134 8365 
liesbeth.de.smedt@philips.com   
 
Consumentenlijn verlichting: 00800 744 547 75 (Nederland) 
 
 
Over Koninklijke Philips N.V. 
Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) is een veelzijdige onderneming die 
actief is op het gebied van gezondheidszorg en welzijn. De onderneming is gericht op 
verbetering van de kwaliteit van leven van mensen door middel van zinvolle innovaties 
op het terrein van gezondheidszorg, lifestyle en verlichting. Met het hoofdkantoor 
gevestigd in Nederland, heeft Philips – met in 2012 een omzet van EUR 24.8 miljard – 
wereldwijd circa 115.000 werknemers in dienst, met verkoop- en servicepunten 
verspreid over meer dan 100 landen. De onderneming heeft leiderschapsposities op het 
gebied van de cardiologie, spoedeisende zorg en zorg op afstand, energiezuinige 
verlichting en nieuwe verlichtingstoepassingen; daarnaast op het gebied van 
scheerapparaten en mondverzorgingsproducten. Meer nieuws over Philips vindt u op 
www.philips.nl/nieuwscentrum.  
 

mailto:liesbeth.de.smedt@philips.com
http://www.philips.nl/nieuwscentrum

