
Eco passport

Our eco passport

Signify deschide calea către o viață mai
luminoasă și o lume mai bună. Inovăm, în
cadrul procesului de design, pentru a
reduce impactul asupra mediului
înconjurător și pentru a oferi beneficii
sporite lumii în care ne desfășurăm
activitatea.

Știm că acest lucru este important și
pentru dumneavoastră. De aceea am
creat un pașaport eco ce explică
performanțele sociale și de mediu ale
produselor noastre în opt domenii
prioritare durabile, dezvoltate prin
intermediul procesului nostru de design
durabil implementat în 1994.

Lecturi suplimentare la adresa:
https://www.philips.com/a-w/about/
sustainability/sustainable-planet/green-
products-and-green-innovation.html
© 2021 Signify Holding. All rights reserved.

MASTER LEDbulb DT 6-40W B22 A60 CL
MASTER LEDbulb

Gama MASTER LEDbulb oferă un efect de reglare a intensităţii incandescenţei pentru o
atmosferă primitoare, caldă, ceea ce o face ideală pentru aplicaţii de iluminat general în
industria hotelieră. Designul unic radiază lumină caldă în toate direcţiile, oferind o
adevărată alternativă pentru lămpile cu incandescenţă. Aceste lămpi sunt adecvate în
special pentru zonele publice, cum ar fi holurile, coridoarele, casa scărilor, unde lumina
este permanent aprinsă. Compatibile cu corpurile de iluminat existente cu dulie de tip
E27 şi concepute pentru înlocuirea pe vechile instalaţii a becurilor incandescente,
MASTER LEDbulb oferă economii uriaşe de energie şi minimizează costurile de
întreţinere, fără niciun compromis în privinţa calităţii luminii. Pot fi folosite împreună cu
cele mai multe variatoare „leading edge”, asigurând un randament şi mai mare şi în
acelaşi timp ajutând la crearea atmosferei dorite.

Energie

• Cu reglarea intensității luminoase: Da

• Randament luminos (nominal) (nom.): 78,00 lm/W

• Putere consumată (W) (Nom): 6 W

Circularitate

• Durată de viață nominală (nom.): 25000 h

Ambalaj

• SAP Weight Paper Unit (Case): 0,415 kg

• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,020 kg

Substanțe

• În conformitate cu UE RoHS: Da

Greutate și materiale

• Greutate netă SAP (bucată): 0,076 kg
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