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www.fegime.ro

Partener de distribuţie:
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Opţiuni limitate 
sau posibilităţi 
nelimitate?
Adevăraţii profesioniști 
își menţin avansul cu 
FEGIME și Philips

Păstraţi-vă 
poziţia de lider

LED lighting



Împreună  
generăm  
valoare!
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Află mai multe informaţii despre 
campania promoţională de toamnă  
de la membrii Fegime!

www.fegime.ro

Partener de distribuţie:

Grupul FEGIME reunește companii independente  

de distribuţie a echipamentelor electrice,  

combinând avantajele oferite de prezenţa 

internaţională – strategii unitare la nivel european, 

schimb de informaţii și de experienţă,  

contracte globale cu marii furnizori,  

campanii promoţionale desfășurate simultan în toate 

ţările - cu avantajele date de flexibilitatea, agilitatea 

și serviciile de înaltă calitate ale fiecărui membru,  

în beneficiul clienţilor și furnizorilor grupului. 

 

Fegime operează la nivel european în 19 regiuni și 

înglobează peste 240 de distribuitori de echipamente  

electrice, aceștia însumând o cifră de afaceri de  

5.5 miliarde Euro și 10% cotă de piaţă. 

 

În România, grupul Fegime este compus din  

4 distribuitori de echipamente electrice, Consolight, 

Electroglobal, Levirom și Power Electric, aceștia 

reprezentând 12% din piaţa românească de profil,  

cu o cifră de afaceri de 73 milioane Euro și peste  

400 de angajaţi, având filiale în toată ţara.
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TrueForce LED 
Urban

Niveluri noi de flux luminos 
și îmbunătăţire la Ra 80

Disponibile ca lămpi de 
schimb de 250 W și 400 W

• Înlocuire ușoară pentru funcţionare cu alimentare directă de la 

reţea sau cu balast magnetic fără ignitor

• Calitate certificată cu o reducere de până la 80% a consumului 

de energie

• Dimensiune mică și greutate redusă, adecvate pentru poziţiile 

de ardere verticale și orizontale (pe orizontală în corp de 

iluminat închis)

Philips 
TrueForce

•  Extrem de economice – De obicei, tuburile cu LED 

se amortizează în primul an

•  Mai eficiente energetic cu până la 65% decât 

lămpile TL-D (fluorescente) convenţionale

•  Performanţă de până la 3 ori mai durabilă 

decât tuburile de iluminat TL-D (fluorescente) 

convenţionale

MASTER 
Value LEDtube T8

Fiţi în frunte 
Consultaţi cele mai noi inovaţii, 
împreună cu cel mai complet portofoliu 
de soluţii de iluminat profesional

NOU!

LED TrueForce 
Industrial și comercial

• Alternativa veritabilă cu montaj pe vechile instalaţii pentru 

aplicaţiile convenţionale la înălţimi mari 

• Calitate certificată cu o reducere de 65% a consumului de energie

• Două opţiuni cu unghiuri de distribuţie luminoasă diferite: unghi 

larg (120°) și unghi îngust (60°) pentru înălţimi mari de montaj

• Funcţionare InstantFit (EM) sau DirectMains

Becuri decorative cu LED
Patru dintre becurile noastre decorative cu LED au fost premiate 
cu distincţia Red Dot 2019 pentru design de produs:

LED cu două straturi, 25 
W, E27, fumuriu, reglabil

LED cristal gigant, 35 W, 
E27, fumuriu, reglabil

LED gigant 
Set GOLD 25 W, E27, G200

LED diamant gigant, 
35 W, E27, CL, reglabil
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Reflector Ledinaire 
mini și maxi

• Finisaj și design de bună calitate

• Balast solid, mai puţine defectări premature

• Flux luminos conform cu aplicaţiile standard

• Ușor de instalat, cu cablul fără înveliș inclus

Ledinaire pentru montaj 
la înălţimi mari

• Instalare fără probleme cu suspendare 

într-un singur punct

• Înlocuire 1 la 1 pentru corpurile de iluminat 

la înălţimi mari convenţionale

• Economii la energie de până la 55% în 

comparaţie cu sistemul HID

Philips
Ledinaire

CoreLine pentru  
montaj la înălţimi mari

• Ușor de instalat datorită suportului cu cârlig și 

conectorului IP65 extern

• Sisteme optice cu lentile pentru distribuţie optică 

optimă și control eficient al efectului de orbire

• Senzor cu zonă largă de detectare pentru 

optimizarea acoperirii

Corp de iluminat subţire 
orientat în jos CoreLine

CoreLine  
etanș la apă

•  NOU! Eficienţă energetică până la 100 lm/W

• Se potrivește majorităţii tipurilor de tavan datorită 

înălţimii mai mici de 50 mm a produsului

• Efectul natural „suprafaţă luminoasă” creează un 

aspect confortabil și sofisticat
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• Acoperă o gamă largă de aplicaţii 

datorită nivelului mare de opţiuni

• Ușor de instalat și de manevrat

• Difuzorul cu element optic asigură 

confortul vizual

Acum cu 
garanţie de

5
ani

Philips
CoreLine

Generaţie
 nouă!

Generaţie
 nouă!

Cu
Senzor

Cu
Senzor

Acum cu 
garanţie de

3
ani

De 
încredere

Fiabile Valoare 
adăugată

Ușor de 
instalat

Calitate 
superioară

Inovaţie

NOU! NOU!



www.philips.com/installer

© 2019 Signify Holding. Toate drepturile rezervate. Informatia prezentata aici poate fi modificata fara notificare in prealabil. Signify nu garanteaza acuratetea si caracterul 
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