
Eco passport

Our eco passport

Signify deschide drumul către vieți mai
luminoase și o lume mai bună. Ca parte a
procesului de proiectare, inovăm pentru a
reduce impactul pe care îl avem asupra
mediului, luând măsuri care protejează
clima și concentrându-ne pe circularitate
și pe oferirea de beneficii mai ample lumii
în care ne desfășurăm activitatea, prin
intermediul aspectelor sociale precum
disponibilitatea alimentelor, sănătate și
bunăstare, siguranță și securitate.

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.

MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 24D
MASTER LEDspot LV AR111

Cu noul design care se potriveşte perfect, Master LEDspot LV AR111 funcţionează acum cu
majoritatea corpurilor de iluminat G53 şi reprezintă o soluţie reală pentru montarea pe
vechile instalaţii. Lampa creează un efect vizual strălucitor şi are aplicaţii în magazine şi în
industria hotelieră, în spaţii precum magazine, showroomuri sau galerii. Lumina de înaltă
calitate evidenţiază culorile reale ale bunurilor expuse şi subliniază frumuseţea acestora.
Acesta are şi o durată mare de viaţă, împreună cu o întreţinere puternică a fluxului luminos
şi a culorilor. Lampa, cu un design minunat, oferă un fascicul luminos bine definit, cu o
multitudine de unghiuri de distribuţie luminoasă şi se potriveşte la o diversitate de aplicaţii.
Pe lângă faptul că aceasta adoptă soluţia patentată Philips, care asigură compatibilitatea
cu o gamă largă de transformatoare electrice de halogen de 12V standard, aceasta oferă şi
o intensitate ridicată a fasciculului luminos, echivalentă cu cea a spoturilor AR111 de 50W,
75W sau 100W.

Energie

• Cu reglarea intensității luminoase: Da

• Randament luminos (nominal) (nom.): 59,00 lm/W

• Putere consumată (W) (Nom): 20 W

Circularitate

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

Ambalaj

• SAP Weight Paper Unit (Case): 0,630 kg

• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,050 kg

Substanțe

• În conformitate cu UE RoHS: Da

Greutate și materiale

• Greutate netă SAP (bucată): 0,160 kg
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