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ambientes de luz para conectar
Com o novo Plug & Light 
da JUNG o conceito 
de iluminação 
interior é totalmente 
redefinido. Através 
de um design sóbrio e 
único, a instalação é 
complementada de forma 
simples, rápida e segura 
por parte do instalador, 
ao mesmo tempo que 
é garantido ao cliente 
uma grande liberdade 
na personalização da sua 
iluminação.

O Plug & Light tem uma estrutura modular, 
sendo composto por um mecanismo de en-

-
ção é assegurada através de um sistema de 
íman inovador, constituído por três contatos 
existentes na placa central que estabelecem 
também o acoplamento elétrico, garantido 
não só a sua alimentação como o processo 
de regulação luminosa da lâmpada.

A regulação é garantida sem cintilações 
em toda a sua margem assegurando um 

Os diferentes spots encaixáveis possuem 
proteção anti encadeamento e todos eles po-

luminoso para onde for realmente necessá-
rio. Os projetores têm um aspeto particular-
mente elegante, sendo que podem ser subs-
tituídos a qualquer momento numa questão 
de segundos. 

OS PROJETORES LED
Um estilo de vida moderno pode ser transmi-
tido no âmbito da iluminação: o foco de pare-
de que ilumina intensamente a superfície de 
trabalho da cozinha para cortar os alimentos, 

indireta agradável para um aperitivo ou re-
feição. A sua distribuição assimétrica de luz 
permite uma iluminação da área com efeito 
de profundidade. 

O Plug & Light é o resultado da concentra-
ção de competências da Insta, JUNG, Gira e 
Brumberg. Combina as várias séries existen-
tes das tomadas com base num mecanismo 
magnético standard, e inclui lâmpadas encai-
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Estão disponíveis inúmeros acabamentos, 
desde aço ao alumínio lacado, assim como na 
cor branca ou preta, complementando a insta-
lação de forma discreta e harmoniosa.

PLANEAMENTO FLEXÍVEL, 
INSTALAÇÃO FÁCIL, ADAPTAÇÃO 
A QUALQUER MOMENTO
O Plug & Light oferece grande versatilidade no 
planeamento da instalação uma vez que per-
mite a sua instalação numa caixa de apare-
lhagem convencional, sendo que o eletricista 
responsável não necessitará de equipamento 
especial, realizando o seu comissionamento 
de forma rápida e segura.

-
dade de alterar o spot LED sem nunca intervir 
na instalação elétrica. 

Trata-se de uma tecnologia em clara ex-
pansão, existindo já vários fabricantes de 
lâmpadas focados no desenvolvimento de 
soluções condizentes com o sistema, de for-
ma a que futuro da iluminação interior come-
ce com a rede Plug & Light.

OS FOCOS LED
Transforme uma mesa de trabalho perfeita-
mente iluminada numa mesa de jantar aco-
lhedora, simplesmente mudando a lâmpada 
encaixável. 

Num hotel, o foco de parede do quarto 
pode passar a ser uma lâmpada de leitura 
com um simples ajuste de rotação.

O Plug & Light proporciona liberdade na 

espaço a qualquer momento e num instante.


