
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
© 2023 Signify Holding. All rights reserved.

MAS LEDtube VLE UN 1200mm UO 15.5W830 T8
MASTER Value LEDtube Universal T8

Noul Philips MASTER LEDtube Universal T8 ușurează și simplifică proiectul
dumneavoastră de iluminat. Aceasta deoarece nu mai trebuie să asigurați
compatibilitatea cu tehnologia balastului: o construcție unică permite montarea
directă a Philips MASTER LEDtube Universal T8 în aparatele de iluminat care
funcționează fie pe balasturi electromagnetice, fie pe balasturi electronice înaltă
frecvență, fie cu conexiune direct la rețeaua electrică. Este foarte ușor de folosit
și nu veți mai fi nevoiți să păstrați două tipuri de tuburi!. Ușor de instalat, fiabil și
absolut sigur, Philips MASTER LEDtube Universal T8 este alternativa ideală la
tuburile fluorescente standard pentru maximizarea valorii pe durata de viață,
datorită economiilor mari la energie și costurilor de întreținere mai mici.

Energie

• Cu reglarea intensității luminoase: Nu

• Clasă de eficiență energetică: D

• Randament luminos (nominal) (nom.): 148,00 lm/W

• Putere consumată (W) (Nom): 15,5 W

Circularitate

• Durată de viață nominală (nom.): 60000 h

Ambalaj

• SAP Weight Paper Unit (Case): 0,920 kg

• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,044 kg

Substanțe

• În conformitate cu restricțiile UE REACH: Da

• Declarație EU REACH SVHC: Da

• În conformitate cu UE RoHS: Da

• În conformitate cu normele privind produsele fără

halogen: Nu

Greutate și materiale

• Copiați greutatea netă (bucată): 0,215 kg

Energy efficiency ranking / External awards
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