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September 2011: Zeker nadat recentelijk in het nieuws was dat de 60W gloeilamp ten einde is  ( en volgende jaar alle 
gloeilampen ),  is het goed nieuws dat Leds Do It Now als enige leverancier ledlampen verkoopt die geheel van glas 
zijn en een zachte lichtkleur hebben dus net zoals de oude gloeilampen. Wij zijn importeur van Segula ledlampen en 
die heeft onlangs haar assortiment uitgebreid met diverse modellen.   
Augsutus 2012: Van de Segula 2012 assortiments-uitbreiding zijn nu vrijwel alle nieuwe types leverbaar. Van de 
bestaande modellen is er nu vaak ook een 2

e
 model die meer licht geeft en nog zuiniger is (80 lm/w). 

                               
Maar wat nog belangrijker is: Vrijwel al deze lampen hebben nu de zeer warmwitte lichtkleur van 2600K. Ze zijn nu 
echt heel mooi, zowel uit als aan. Veel mensen die de lampen zien wisten niet dat dit bestond. Ze zijn dus ideaal voor 
in kroonluchters of andere (design) lampen waar het kaarsje / peertje zichtbaar is. 
 
De Segula ledlampen zijn vrijwel allemaal dimbaar al kan het soms zijn dat de dimmer vervangen dient te worden 
vanwege het lage vermogen van de lamp. De levensduur is 15.000 uur wat bij 4 uur per dag neerkomt op 10 jaar. De 
ledlampen zijn trillingsongevoelig, branden direct op volle sterkte en bevatten geen schadelijk kwik en lood zoals 
spaarlampen. Ook worden de lampen vrijwel niet warm. 
Ze gebruiken maar 1/10 van de energie van een gloeilamp en zijn daarom in 1,0 tot 2,3 jaar terugverdiend. Er zit 2 
jaar garantie op de Segula ledlampen. 
 
Het assortiment bestaat uit: 
E14 kaarslampjes 2,7W = 25W met of zonder TIP, helder , mat of opaal.  Ook er is een tip kaarsje  
met amberkleurige leds. 
E14 (kleine fitting) bollampjes 2,7W = 25W helder of mat. Binnenkort E14 buislampjes 
E27 (grote fitting) peertje 2,7W = 25W helder of mat. 
E27 peer 4,1W = 40W helder, mat of opaal.  nieuw E27 rustika 6W=60W helder of opaal. Stijlvolle edisonlamp  
Diverse globe lampen (grote bol tot 12.5 cm) , 2 en 3U lamp modellen die rondom licht geven,  
dimbaar zijn en tot 100 W vervangen. G4 1,5W = 15W halogeen steeklampje vervanger. 
Alle lampen kunnen in flame gespoten worden. Dus ook bruine cafés kunnen nu over schaken op LED. 
 
Leds Do It Now heeft ook een uitgebreid assortiment halogeen, PL-C en TL vervangers en LEDbouwlampen. 
Hier gaan wij ook voor kwaliteit en gebruiken vaak leds van de wereldmarktleider Cree en Bridgelux uit de USA.  
De ledspotjes geven hierdoor dezelfde kleur licht als halogeen en zijn kleurlichtecht, Cri >82. Levensduur 50.000 uur = 
34 jaar, besparing tot 90%.   
Dus waarom wachten met overstappen? 
      Leds Do It Now. Leds Do It Now. Leds Do It Now. Leds Do It Now.         
  www.ledsdoitnow.nl 
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