LUMICA® Verlichting

Slim licht –
vakkundig in scène
gezet!

Het LUMICA®
LIC LEDsysteem

LUMICA® Verlichting

Sfeer in een vingerknip
Verlichtingsscenario‘s
in de woonkamer, keuken

Hoe individueel uw huis ook is - het Naber LIC ledsysteem zet het vakkundig in het juiste licht! Een tikje met
de vinger is alles wat nodig is. Of nog makkelijker:
een kort spraakcommando en de systeembesturing
roept eerder opgeslagen verlichtingsscenario‘s op.
Lichtsterkte en kleurtemperatuur kunnen bij de Naber
LIC ledarmaturen exact aan uw persoonlijke voorkeur
worden aangepast!
Wit licht heeft drie kleurtemperaturen:
Warm wit licht wordt beschouwd als
gezellig, comfortabel en ontspannend.

Neutraal wit licht creëert een meer zakelijke sfeer, ideaal voor een actief leven.

Koel wit licht ondersteunt levendige
activiteiten en geconcentreerd werken.
De kleurtemperatuur en de lichtsterkte van alle Naber
LIC armaturen zijn traploos instelbaar.

„Intelligent licht“ roept een sfeer op zoals u
die wilt - zowel binnen als buiten.

De video en nog veel meer informatie
over de Naber LIC ledlichttechniek vindt
u op: www.naber.com/lic
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LUMICA® Verlichting

Vier basisbouwstenen
zijn voldoende!
Het LIC ledsysteem van Naber biedt een breed spectrum aan mogelijkheden voor de realisatie van individuele verlichtingsconcepten in de keuken en in alle
aangrenzende woongedeelten. De eenvoudige plugand-play technologie maakt een snelle en ongecompliceerde installatie mogelijk.
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Uitgebreid
LIC ledlampjesprogramma op
www.naber.com
Converters zetten de netspanning van
230V om in 12 V of 24 V
led bedrijfsspanning.

3

4

LIC LED Lampen
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Functiemodules

L
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Draadloos communiceren
van eerder opgeslagen
commando‘s om verlichtingsscenario‘s en andere
smart home-functies te
bedienen.

De functiemodules
worden in de converters
gestoken en sturen de
ontvangen stuurimpulsen
door naar de armaturen.

Bedieningseenheid

Uitbreiding naar
LIC smart home-verlichtingssysteem door
middel van de LIC Home Base Modul

Alle lampen worden met een tik
van de vinger samen geschakeld in de gewenste lichtintensiteit en lichtkleur.
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Inbouwlampen: aangename
basisverlichting met gelijkmatige
lichtverdeling
Ondergrondlampen/lineaire lampen:
niet-verblindend licht voor goed zicht
in de werkruimte
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Alle met dit teken gemarkeerde lampen
in de Naber-catalogus kunnen via de
converters en bedieningseenheden worden
gecombineerd en omgeschakeld. Uiteraard functioneren alle lampen ook als
individuele lampen.
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Hanglamp: actief licht boven het 		
bistro-tafelblad
Flexstrips en staande lampen:
subtiele lichtaccenten voor afronding
en accentuering

LUMICA® Verlichting

Alexa: Keuken,
gezellig!

LIC Home Base Module
Gemakkelijke toegang tot
de fascinerende wereld van
het smart home
Slim licht luistert naar u! U hoeft alleen
maar een term te definiëren voor uw
gewenste verlichtingsscenario. Dit is
bijvoorbeeld mogelijk met "actief licht“
voor werkverlichting, of "ontwaaklicht“
voor de eerste espresso 's morgens. Een
enkel bedieningscommando in plaats
van het gedoe van het inschakelen van
meerdere lampen!

Overigens: Het achteraf inbouwen van draadloze modules in bestaande systemen is
zonder problemen mogelijk.

LIC Home Base Modul
Verbinding met internet voor
gemakkelijke spraakbesturing

Bediening via
Philips Hue App

Bediening via
Bosch App
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Uw persoonlijke dealer:

Naber – Het origineel
Naber is een middelgroot familiebedrijf
met hoofdkantoor in Nordhorn. Keukenprofessionals vinden bij Naber oplossingen voor nagenoeg elke planning en
elke installatie – ook op het gebied van
lichttechnologie. In onze eigen ontwikkelingsafdeling ontstaan regelmatig technisch en ontwerptechnisch baanbrekende
producten die keukens overal te wereld
weer een stuk betere, comfortabeler en
efficiënter maken.
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