
CorePro Master Value / MASTER MasterConnect

Simpla înlocuire a lămpilor convenţionale pentru 
utilizare zilnică

O performanţă solidă pentru  
aplicaţii solicitante

Pentru aplicaţii de iluminat inteligente cu 
control personal/automat al iluminatului

Pentru iluminat stradal

TrueForce Core LED Public  
(Urban/Road – HPL/SON)

TrueForce LED Public  
(Urban/Road – HPL/SON)

Pentru iluminat public

TrueForce LED Public  
(Road – SON)

Pentru iluminat urban

TrueForce LED Public  
(Road/Area – SOX)

CorePro Master Value / MASTER MasterConnect

Simpla înlocuire a lămpilor convenţionale  

pentru utilizare zilnică 
O performanţă solidă pentru  

aplicaţii solicitante 
Pentru aplicaţii de iluminat inteligente cu 

control personal/automat al iluminatului 

Pentru corpuri de iluminat pentru birouri 60 × 60 cu tuburi T8

CorePro LEDtube MASTER LEDtube T8 MasterConnect LEDtube T8

Pentru corpuri de iluminat pentru birouri de 1200 mm cu tuburi T8

CorePro LEDtube Universal T8
MASTER Value LEDtube Universal  

Ultra Output T8
MasterConnect  

LEDtube Ultra Output T8

Pentru corpuri de iluminat pentru birouri 60 × 60 cu tuburi T5

MASTER LEDtube HF InstantFit HO T5

Alege din gama
largă de opţiuni!

Profesioniștii adevăraţi 
găsesc soluţia potrivită 
pentru fiecare proiect cu 
Fegime și Philips

Partener de distribuţie:

Trecerea la LED prezintă numeroase avantaje, iar Fegime și Philips vă pun la 
dispoziţie o gamă largă de opţiuni. Soluţiile noastre asigură valoare adăugată 
pentru clienţii și afacerea dumneavoastră:

 

Clienţii dvs. vor aprecia:

 

Folosiţi acest ghid pentru a găsi soluţia potrivită de iluminat, aducătoare de 
valoare adăugată pentru fiecare aplicaţie, buget și nevoie a clienţilor dvs.

Produsele aflate în CAMPANIE sunt marcate cu semnul

Adăugaţi valoare prin iluminatul cu LED:
• Creaţi un mediu confortabil și productiv 

• Reduceţi consumul energetic și costurile cu întreţinerea

Adăugaţi beneficii suplimentare cu iluminatul inteligent:
• Optimizaţi condiţiile de iluminare pentru o utilizare personalizată și 

multifuncţională a spaţiului 

• Optimizaţi sau re duceţi și mai mult consumul energetic și costurile cu ajutorul 
sistemelor de control al iluminatului 

Spaţii de birouri

Identificaţi produsul căutat în funcţie de aplicaţie

În ce domeniu doriţi să faceţi renovări?

Vă rugăm să faceţi click pe produs pentru mai multe informaţii.

Vă prezentăm mai jos produsele recomandate pentru fiecare tip de aplicaţie. Puteţi alege doar 
lămpile LED pentru înlocuirea celor tradiţionale sau schimbarea întregului sistem de iluminat..

Spaţii de 
birouri

Lămpi cu LED

Valoare și 
caracteristici:

Profitaţi de   
câștiguri mai mari

Economii mai mari 
la costuri și la energie

Lucraţi mai             
eficient

Un spaţiu de lucru 
optimizat pentru 
angajaţii lor

Deveniţi un  
consultant de încredere

Scăderea amprentei 
de carbon

© 2020 Signify Holding

Ledinaire CoreLine Specificaţii

O gamă esenţială de  
produse fiabile

Alegerea potrivită pentru fiecare proiect în care 
lumina este cu adevărat importantă

Cea mai bună performanţă din clasa sa de 
produse pentru aplicaţii foarte solicitante

Corpuri de iluminat rezistente la apă

Ledinaire waterproof CoreLine waterproof Pacific LED

Corpuri de iluminat cu monaj pe perete

Ledinaire wall-mounted CoreLine wall-mounted

Baghete luminoase

Ledinaire batten CoreLine batten

Ledinaire CoreLine Specification

Essential range of trusted products
The right choice for every project  

where light really matters
Best in class performance for very 

demanding applications

Corpuri de iluminat cu distributie inferioară

Ledinaire downlight CoreLine slim downlight GreenSpace

Sisteme de șină

CoreLine trunking Maxos fusion

Proiectoare

CoreLine projector StylID

Aveţi nevoie de și mai multe opţiuni?
Portofoliul nostru extins de corpuri de iluminat cu LED arată că nu există 
limite în ceea ce privește spaţiile și bugetul în care se pot încadra.

Deveniţi experţi în iluminat
Vrem să ne asigurăm că veţi rămâne întotdeauna cu un pas înainte în ceea 
ce privește inovaţiile în domeniul iluminatului, ajutându-vă să vă construiţi 
expertiza și să câștigaţi încrederea și respectul clienţilor dvs. 

Signify Lighting Academy oferă o gamă vastă de resurse educaţionale pentru a 
vă spori cunoștinţele în domeniul iluminatului (în limba engleză).

Vă rugăm să faceţi click pe produs pentru mai multe informaţii. Spaţii de 
birouri

Corpuri de iluminat cu LED

Ledinaire CoreLine Specificaţii

O gamă esenţială de produse fiabile
Alegerea potrivită pentru fiecare proiect în care 

lumina este cu adevărat importantă
Cea mai bună performanţă din clasa sa de 
produse pentru aplicaţii foarte solicitante 

Corpuri de iluminat tip Panou LED

Panou Ledinaire Panou CoreLine PowerBalance

Spoturi

Ledinaire ClearAccent Spot încastrat CoreLine LuxSpace Accent

Corpuri de iluminat cu distributie inferioară

Lumină de plafon Ledinaire slim Lumină de plafon CoreLine slim GreenSpace

Adăugaţi valoare prin iluminatul cu LED:
• Creaţi medii mai sigure și mai productive cu ajutorul iluminatului cu surse LED

• Reduceţi consumul energetic și costurile cu întreţinerea 

Adăugaţi beneficii suplimentare cu iluminatul inteligent:
• Optimizaţi condiţiile de iluminare pentru fiecare zonă și sarcină de lucru

• Optimizaţi sau reduceţi și mai mult consumul energetic și costurile  
cu ajutorul sistemelor de control al iluminatului

Spaţii industriale

Vă rugăm să faceţi click pe produs pentru mai multe informaţii.

Vă rugăm să faceţi click pe produs pentru mai multe informaţii.

Lămpi cu LED 

Corpuri de iluminat cu LED 

CorePro Master Value / MASTER MasterConnect

Simpla înlocuire a lămpilor convenţionale  

pentru utilizare zilnică 
O performanţă solidă pentru  

aplicaţii solicitante
Pentru aplicaţii de iluminat inteligente cu  
control al iluminatului personal/automatl

Pentru corpuri de iluminat rezistente la apă de 1500 mm cu tuburi T8

CorePro LEDtube Universal  
1500mm T8

MASTER LEDtube Universal  
1500mm Ultra Output T8

MasterConnect LEDtube  
1500mm Ultra Output T8

Pentru corpuri de iluminat rezistente la apă cu tuburi T5

MASTER LEDtube  
Ultra Output 1500mm T5

Pentru corpuri de iluminat destinate montajului la înălţimi mari

TrueForce CorePro LED HPL TrueForce LED Highbay Universal

Ledinaire CoreLine Specificaţii

O gamă esenţială de produse fiabile
Alegerea potrivită pentru fiecare proiect în  
care lumina este cu adevărat importantă

Cea mai bună performanţă din clasa sa de 
produse pentru aplicaţii foarte solicitantes

Soluţii de iluminat pentru montaj la înălţimi mari

Ledinaire highbay CoreLine highbay GentleSpace

Soluţii de iluminat rezistente la apă

Ledinaire waterproof CoreLine waterproof Pacific LED

Sisteme cu montare în linie

CoreLine trunking Maxos fusion

Spaţii 
industriale

Spaţii 
industriale

Adăugaţi valoare prin iluminatul cu LED:
• Creaţi o atmosferă primitoare și transformaţi experienţa la cumpărături într-o 

experienţă extrem de plăcută

• Reduceţi consumul energetic și costurile cu întreţinerea

Adăugaţi beneficii suplimentare cu iluminatul inteligent:
• Optimizaţi sau reduceţi și mai mult consumul energetic și costurile cu ajutorul 

sistemelor de control al iluminatului

• Creaţi condiţii de luminozitate dinamice pentru fiecare zonă 

Spaţii de retail

Vă rugăm să faceţi click pe produs pentru mai multe informaţii.

Please click on the product for more information.

Lămpi cu LED

LED luminaires

CorePro Master Value / MASTER MasterConnect

Simpla înlocuire a lămpilor convenţionale pentru 
utilizare zilnică

O performanţă solidă pentru  
aplicaţii solicitante

Pentru aplicaţii de iluminat inteligente cu 
control personal/automat al iluminatului

Pentru șine/sisteme cu montare în linie de 1500mm cu tuburi T8

CorePro LEDtube Universal  
1500mm T8

MASTER Value LEDtube Universal  
1500mm Ultra Output T8

MasterConnect LEDtube  
1500mm Ultra Output T8

Pentru șine/sisteme cu montare în linie de 1500mm cu tuburi T5

MASTER LEDtube HF InstantFit HO T5

Pentru spoturi

CorePro LEDspot GU10 MASTER LEDspot ExpertColor GU10 MasterConnect LEDspot GU10

Spaţii de 
retail

Retail

Adăugaţi valoare prin iluminatul cu LED:
• Creaţi o atmosferă mai sigură cu un iluminat fiabil și uniform

• Reduceţi consumul energetic și costurile cu întreţinerea

Adăugaţi beneficii suplimentare cu iluminatul inteligent:
• Iluminat adaptat și automat pentru o atmosferă și mai sigură

• Optimizaţi sau reduceţi și mai mult consumul energetic și costurile cu ajutorul 
sistemelor de control al iluminatului

Parcări auto

Vă rugăm să faceţi click pe produs pentru mai multe informaţii.

Vă rugăm să faceţi click pe produs pentru mai multe informaţii.

Lămpi cu LED

Corpuri de iluminat cu LED 

CorePro Master Value / MASTER MasterConnect

Simpla înlocuire a lămpilor convenţionale  
pentru utilizare zilnică

O performanţă solidă pentru  
aplicaţii solicitante

Pentru aplicaţii de iluminat inteligente cu  
control personal/automat al iluminatului

Pentru corpuri de iluminat rezistente la apă cu tuburi T8 de 1500 mm

CorePro LEDtube  
Universal 1500mm T8

MASTER Value LEDtube 1500mm
HO T8

MasterConnect LEDtube  
1500mm Ultra Output T8

Pentru corpuri de iluminat rezistente la apă cu tuburi T8 de 1200 mm

CorePro LEDtube  
Universal 1200mm T8

MASTER Value LEDtube 1200mm
HO T8

MasterConnect LEDtube  
1200mm Ultra Output T8

Pentru plafoniere

CorePro LED PLC

Parcări 
auto

Parcări 
auto

Ledinaire CoreLine Specificaţii

O gamă esenţală de produse fiabile
Alegerea potrivită pentru fiecare proiect în care 

lumina este cu adevărat importantă
Cea mai bună performanţă din clasa sa de 
produse pentru aplicaţii foarte solicitante

Iluminat rutier

CoreLine malaga ClearWay

Borne luminoase

CoreLine bollard OptiSpace

Proiectoare

Ledinaire floodlight maxi CoreLine tempo large Tango G3

Adăugaţi valoare prin iluminatul cu LED:
• Îmbunătăţiţi siguranţa rutieră cu ajutorul unui iluminat mai puternic și mai uniform

• Reduceţi consumul energetic și costurile cu întreţinerea

Adăugaţi beneficii suplimentare cu iluminatul inteligent:
• Conectaţi corpurile de iluminat noi și pe cele existente rapid și ușor 

• Optimizaţi sau reduceţi și mai mult consumul energetic și costurile cu ajutorul 
sistemelor de control al iluminatului

Iluminat urban

Vă rugăm să faceţi click pe produs pentru mai multe informaţii.

Vă rugăm să faceţi click pe produs pentru mai multe informaţii.

Lămpi cu LED 

Corpuri de iluminat cu LED

Iluminat 
urban

Iluminat 
urban

Pentru a vă ajuta să economisiţi 
timp și bani, Philips a dezvoltat 
instrumente pentru instalatori.

Descoperiţi cum vă ajută Philips să 
lucraţi mai repede și mai eficient cu 
ajutorul instrumentelor noastre și a 
tutorialelor video.

Valoare și 
caracteristici:

Valoare și 
caracteristici:

Valoare și 
caracteristici:

Valoare și 
caracteristici:

Value and  
features:

Valoare și 
caracteristici:

Valoare și 
caracteristici:

Valoare și 
caracteristici:

Valoare și 
caracteristici:

Promo
PromoPromo

Promo

PromoPromoPromo

Promo

Promo Promo
Promo

Promo
PromoPromo

Promo

Promo

Promo

Promo

Promo

Promo Promo

Promo Promo

Promo

Promo

Promo

Promo

Promo

Promo

Promo Promo
Promo

Promo

Promo Promo

Promo

Promo

Promo

Promo

Promo

Promo

Promo

Promo

Indispo-
nibil în 
catalogul
online

https://www.lighting.philips.ro/prof
https://www.lighting.philips.ro/asistenta/cumparare/installer#instalatori
https://www.signify.com/global/lighting-academy
https://www.lighting.philips.ro/prof/lampi-si-tuburi-cu-led/tuburi-cu-led/corepro-ledtube-em-mains
https://www.lighting.philips.ro/prof/lampi-si-tuburi-cu-led/tuburi-cu-led/master-ledtube-em-mains
https://www.lighting.philips.ro/prof/lampi-si-tuburi-cu-led/tuburi-cu-led/masterconnect-ledtube-em-reea-t8
https://www.lighting.philips.ro/prof/lampi-si-tuburi-cu-led/tuburi-cu-led/tubul-corepro-led-universal-t8
https://www.lighting.philips.ro/prof/lampi-si-tuburi-cu-led/tuburi-cu-led/master-value-ledtube-t8
https://www.lighting.philips.ro/prof/lampi-si-tuburi-cu-led/tuburi-cu-led/masterconnect-ledtube-em-reea-t8
https://www.lighting.philips.ro/prof/lampi-si-tuburi-cu-led/tuburi-cu-led/master-ledtube-instantfit-hf-t5
https://www.lighting.philips.ro/prof/corpuri-de-iluminat-pentru-interior/incastrate/ledinaire-panel
https://www.lighting.philips.ro/prof/corpuri-de-iluminat-pentru-interior/incastrate/coreline-panel
https://www.lighting.philips.ro/prof/corpuri-de-iluminat-pentru-interior/incastrate/powerbalance-gen2
https://www.lighting.philips.ro/prof/corpuri-de-iluminat-pentru-interior/corpuri-de-iluminat-cu-distribuie-inferioara/spots/clearaccent
https://www.lighting.philips.ro/prof/corpuri-de-iluminat-pentru-interior/corpuri-de-iluminat-cu-distribuie-inferioara/spots/coreline-recessed-spot
https://www.lighting.philips.ro/prof/corpuri-de-iluminat-pentru-interior/corpuri-de-iluminat-cu-distribuie-inferioara/accent-downlights/luxspace-accent
https://www.lighting.philips.ro/prof/corpuri-de-iluminat-pentru-interior/corpuri-de-iluminat-cu-distribuie-inferioara/general-lighting-downlights/corp-de-iluminat-orientat-in-jos-ledinaire-slim-dn065b-g2-si-dn065c
https://www.lighting.philips.ro/prof/corpuri-de-iluminat-pentru-interior/corpuri-de-iluminat-cu-distribuie-inferioara/general-lighting-downlights/coreline-slimdownlight
https://www.lighting.philips.ro/prof/corpuri-de-iluminat-pentru-interior/corpuri-de-iluminat-cu-distribuie-inferioara/general-lighting-downlights/greenspace
https://www.lighting.philips.ro/prof/lampi-si-tuburi-cu-led/tuburi-cu-led/tubul-corepro-led-universal-t8
https://www.lighting.philips.ro/prof/lampi-si-tuburi-cu-led/inlocuire-hid-cu-led/trueforce-corepro-led-hpl
https://www.lighting.philips.ro/prof/lampi-si-tuburi-cu-led/tuburi-cu-led/master-ledtube-universal-t8
https://www.lighting.philips.ro/prof/lampi-si-tuburi-cu-led/tuburi-cu-led/master-ledtube-instantfit-hf-t5
https://www.lighting.philips.ro/prof/lampi-si-tuburi-cu-led/inlocuire-hid-cu-led/led-trueforce-pentru-industrie-si-magazine-cu-alimentare-de-la-reea-montaj-la-inalimi-mari-hpi-son-hpl
https://www.lighting.philips.ro/prof/lampi-si-tuburi-cu-led/tuburi-cu-led/masterconnect-ledtube-em-reea-t8
https://www.lighting.philips.ro/prof/corpuri-de-iluminat-pentru-interior/corpuri-de-iluminat-pentru-montaj-la-inalimi-medii-si-mari/corpuri-de-iluminat-pentru-montaj-la-inalimi-mari/ledinaire-pentru-montaj-la-inalimi-mari
https://www.lighting.philips.com/main/prof/indoor-luminaires/waterproof-and-cleanroom/waterproof-luminaires/ledinaire-waterproof
https://www.lighting.philips.ro/prof/corpuri-de-iluminat-pentru-interior/corpuri-de-iluminat-pentru-montaj-la-inalimi-medii-si-mari/corpuri-de-iluminat-pentru-montaj-la-inalimi-mari/coreline-highbay-gen4
https://www.lighting.philips.ro/prof/corpuri-de-iluminat-pentru-interior/corpuri-de-iluminat-rezistente-la-umezeala-si-pentru-medii-speciale/corpuri-de-iluminat-cu-protecie-ridicata/coreline-waterproof
https://www.lighting.philips.ro/prof/corpuri-de-iluminat-pentru-interior/sisteme-cu-montare-in-linie/sisteme-de-sina-din-gama-de-baza/coreline-trunking
https://www.lighting.philips.ro/prof/corpuri-de-iluminat-pentru-interior/corpuri-de-iluminat-pentru-montaj-la-inalimi-medii-si-mari/corpuri-de-iluminat-pentru-montaj-la-inalimi-mari/gentlespace-gen3
https://www.lighting.philips.ro/prof/corpuri-de-iluminat-pentru-interior/corpuri-de-iluminat-rezistente-la-umezeala-si-pentru-medii-speciale/corpuri-de-iluminat-cu-protecie-ridicata/pacific-led-gen4
https://www.lighting.philips.com/main/prof/indoor-luminaires/light-line-systems/maxos-light-line-system/maxos-fusion
https://www.lighting.philips.ro/prof/lampi-si-tuburi-cu-led/tuburi-cu-led/tubul-corepro-led-universal-t8
https://www.lighting.philips.ro/prof/lampi-si-tuburi-cu-led/tuburi-cu-led/master-value-ledtube-t8
https://www.lighting.philips.ro/prof/lampi-si-tuburi-cu-led/tuburi-cu-led/master-value-ledtube-t8
https://www.lighting.philips.ro/prof/lampi-si-tuburi-cu-led/tuburi-cu-led/masterconnect-ledtube-em-reea-t8
https://www.lighting.philips.ro/prof/lampi-si-tuburi-cu-led/tuburi-cu-led/masterconnect-ledtube-em-reea-t8
https://www.lighting.philips.ro/prof/lampi-si-tuburi-cu-led/tuburi-cu-led/tubul-corepro-led-universal-t8
https://www.lighting.philips.ro/prof/lampi-si-tuburi-cu-led/led-pl-lamps/corepro-led-plc
https://www.lighting.philips.ro/prof/lampi-si-tuburi-cu-led/tuburi-cu-led/tubul-corepro-led-universal-t8
https://www.lighting.philips.ro/prof/lampi-si-tuburi-cu-led/tuburi-cu-led/master-value-ledtube-t8
https://www.lighting.philips.ro/prof/lampi-si-tuburi-cu-led/tuburi-cu-led/masterconnect-ledtube-em-reea-t8
https://www.lighting.philips.ro/prof/lampi-si-tuburi-cu-led/tuburi-cu-led/master-ledtube-instantfit-hf
https://www.lighting.philips.ro/prof/lampi-si-tuburi-cu-led/spoturi-led/corepro-ledspot-mv
https://www.lighting.philips.ro/prof/lampi-si-tuburi-cu-led/spoturi-led/master-ledspot-expertcolor-mv
http://
https://www.lighting.philips.ro/prof/corpuri-de-iluminat-pentru-interior/corpuri-de-iluminat-cu-distribuie-inferioara/general-lighting-downlights/corp-de-iluminat-orientat-in-jos-dn060b
https://www.lighting.philips.ro/prof/corpuri-de-iluminat-pentru-interior/corpuri-de-iluminat-cu-distribuie-inferioara/general-lighting-downlights/coreline-slimdownlight
https://www.lighting.philips.ro/prof/corpuri-de-iluminat-pentru-interior/corpuri-de-iluminat-cu-distribuie-inferioara/general-lighting-downlights/greenspace
https://www.lighting.philips.ro/prof/corpuri-de-iluminat-pentru-interior/sisteme-cu-montare-in-linie/sisteme-de-sina-din-gama-de-baza/coreline-trunking
https://www.lighting.philips.com/main/prof/indoor-luminaires/light-line-systems/maxos-light-line-system/maxos-fusion
https://www.lighting.philips.ro/prof/corpuri-de-iluminat-pentru-interior/proiectoare/coreline-projector
https://www.lighting.philips.com/main/prof/indoor-luminaires/projectors/stylid
https://www.lighting.philips.com/main/prof/indoor-luminaires/waterproof-and-cleanroom/waterproof-luminaires/ledinaire-waterproof
https://www.lighting.philips.ro/prof/corpuri-de-iluminat-pentru-interior/corpuri-de-iluminat-rezistente-la-umezeala-si-pentru-medii-speciale/corpuri-de-iluminat-cu-protecie-ridicata/coreline-waterproof
https://www.lighting.philips.ro/prof/corpuri-de-iluminat-pentru-interior/corpuri-de-iluminat-rezistente-la-umezeala-si-pentru-medii-speciale/corpuri-de-iluminat-cu-protecie-ridicata/pacific-led-gen4
https://www.lighting.philips.ro/prof/corpuri-de-iluminat-pentru-interior/tl5-cu-montare-pe-perete/ledinaire-cu-montaj-pe-perete-wl060v
https://www.lighting.philips.ro/prof/corpuri-de-iluminat-pentru-interior/tl5-cu-montare-pe-perete/coreline-wall-mounted
https://www.lighting.philips.com/main/prof/indoor-luminaires/battens/ledinaire-batten
https://www.lighting.philips.ro/prof/corpuri-de-iluminat-pentru-interior/sine/coreline-batten
https://www.lighting.philips.ro/prof/lampi-si-tuburi-cu-led/inlocuire-hid-cu-led/trueforce-core-led-public-urban-drumuri-hpl-son
https://www.lighting.philips.ro/prof/lampi-si-tuburi-cu-led/inlocuire-hid-cu-led/trueforce-led-public-urban-drumuri-hpl-son
https://www.lighting.philips.ro/prof/lampi-si-tuburi-cu-led/inlocuire-hid-cu-led/led-trueforce-public-drum-son
https://www.lighting.philips.co.uk/prof/led-lamps-and-tubes/led-hid-replacement/trueforce-led-public-road-area-sox
https://www.lighting.philips.ro/prof/corpuri-de-iluminat-pentru-exterior/iluminat-stradal-si-iluminat-urban/corpuri-de-iluminat-stradal-si-iluminat-urban/coreline-malaga-led
https://www.lighting.philips.ro/prof/corpuri-de-iluminat-pentru-exterior/iluminat-stradal-si-iluminat-urban/corpuri-de-iluminat-stradal-si-iluminat-urban/clearway-gen2
https://www.lighting.philips.ro/prof/corpuri-de-iluminat-pentru-exterior/borne-luminoase/borna-luminoasa-coreline
https://www.lighting.philips.ro/prof/corpuri-de-iluminat-pentru-exterior/borne-luminoase/optispace
https://www.lighting.philips.ro/prof/corpuri-de-iluminat-pentru-exterior/iluminat-recreativ-pentru-stadioane-si-arene-sportive/iluminat-pentru-suprafee-mari-si-sport-recreativ/proiector-ledinaire
https://www.lighting.philips.ro/prof/corpuri-de-iluminat-pentru-exterior/iluminat-recreativ-pentru-stadioane-si-arene-sportive/iluminat-pentru-suprafee-mari-si-sport-recreativ/coreline-tempo-mare
https://www.lighting.philips.com/main/prof/outdoor-luminaires/sports-and-area-floodlighting/area-and-recreational-floodlighting/tango-g3-bvp38x
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