Press Information
12 april 2011
Ref.: 3818

Verlicht de sfeer in uw badkamer op een veilige en stijlvolle manier met
de nieuwe Philips myBathroom-reeks
Milaan, Italië – De badkamer is een van de belangrijkste vertrekken in een woning:
ze is voor u een toevluchtsoord aan het einde van de dag, een plaats voor uw
dagelijkse persoonlijke verzorging, en ook een praktische ruimte voor de rest van uw
gezin tijdens hun drukke dagen. Om u en uw gezin nog meer van de badkamer te
laten genieten, heeft Philips de nieuwe myBathroom-reeks ontwikkeld. Deze reeks
eersteklas verlichtingsarmaturen met de nieuwste LED-technologie voorziet u van
een veilige, verstelbare lichtverdeling en een aangename sfeer, ongeacht de
stemming waarin u de badkamer gebruikt.
Het juiste licht kan zowel uw badkamer omvormen als de manier waarop u die
ervaart veranderen. Philips myBathroom verzekert dat u het beste uit uw badkamer
haalt door het licht te bundelen en te verdelen naar overal waar u het nodig hebt. Ze
creëert een werkelijk veilige en comfortabele omgeving waarin u zich kunt
voorbereiden op de dag of gewoon kunt ontspannen aan het einde ervan.
MyBathroom is ook volledig verstelbaar en maakt het u mogelijk het licht te dimmen
voor extra sfeer en een rustgevender omgeving, of juist de helderheid te vergroten
om u een perfect zicht te verschaffen.
Of u nu gewoon uw ochtend op een helderder manier wilt beginnen met uw
dagelijkse scheerbeurt of een nòg dieper beleefde ervaring wilt maken van uw tijd in
bad, de myBathroom-reeks van Philips levert u warmwit licht van hoge kwaliteit dat
zich laat aanpassen aan uw behoeften. De reeks omvat een spiegelarmatuur die uw
dagelijkse schoonheidsrituelen vergemakkelijkt, een plafondarmatuur die uw
badkamer in licht laat baden, en een special ontworpen doucheverlichting die
verzekert dat u en uw familie veilig van hun douche kunnen genieten. Philips
myBathroom is ontworpen om effectief te functioneren in natte omgevingen, en dat
verzekert dat u altijd licht van de hoogste kwaliteit krijgt, precies waar en wanneer u
het nodig hebt.

Zoals met alle Philips-verlichting het geval is, gaat een uitstekende functionaliteit
gepaard met uitmuntende vormgeving. Elk product in de myBathroom-reeks is
uitzonderlijk elegant en gemakkelijk te installeren en is een perfecte aanvulling op
elke badkamer. De myBathroom-reeks is vervaardigd van hoogwaardige, stijlvolle
materialen zoals spuitgietaluminium en is tevens voorzien van discreet geïntegreerde
schakelaars die verzekeren dat de strakke lijnen in uw badkamer gehandhaafd en
gemakkelijk te onderhouden blijven.
Het scheppen van een perfecte sfeer in uw badkamer was nog nooit zo eenvoudig of
effectief dan nu met de myBathroom-reeks van Philips. Dus waarom zou u niet van
uw badkamer genieten in een nieuw licht, bij welke gelegenheid ook?
Productgegevens
 Instelbare lichtintensiteit voor een betere sfeer in de badkamer
 Hoge lichtopbrengst
 Veilig en specifiek ontworpen voor badkameromgevingen
 Vervaardigd van spuitgietaluminium en hoogwaardig polycarbonaat
 Elegante intens witte kleuren en chroom
 Complete productfamilies met één ‘look & feel’
 Voorzien van discreet geïntegreerde schakelaars
 Energiezuinig.
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Over Koninklijke Philips Electronics
Koninklijke Philips Electronics N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHI) stelt zich als
gediversifieerde onderneming actief op het gebied van “Gezondheid & Welzijn” tot
doel het leven van de mensen te verbeteren door tijdige innovaties. Philips is een
wereldleider in gezondheid, lifestyle en verlichting; het bedrijf integreert technologie
en design in oplossingen die afgestemd zijn op de mensen, die steunen op een
grondige kennis van de consumenten en de merkbelofte “sense and simplicity”.
Philips met hoofdkantoor gevestigd in Nederland stelt meer dan 119.000 personen
tewerk in 60 landen en behaalde een omzet van 25,4 miljard EUR in 2010. De
onderneming is marktleider in cardiologische zorg, acute zorg en thuiszorg, in
energie-efficiënte verlichting en nieuwe verlichtingsoplossingen, in lifestyle
producten, met een sterke leiderspositie in flat TV, scheerapparaten, draagbare
entertainment en tandverzorging.
Meer informatie over Philips is te vinden op www.philips.com/newscenter en
www.philips.be

