Eco passport

MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL
MASTER LEDcandle
Oferind efecte de lumină strălucitoare asemănătoare becurilor incandescente,
becurile MASTER LED tip lumânare şi lustră sunt ideale pentru iluminatul general
şi decorativ în industria hotelieră, precum şi în mediile casnice. Montate la vedere
în candelabre, aplice pe perete sau corpuri de iluminat moderne, becurile din sticlă
transparentă sau mată se potrivesc în toate instalaţiile cu soclu E14, B15, B22 şi
E27. Proiectate pentru a spori farmecul estetic al candelabrului sau al corpului de
iluminat, nu doar atunci când acesta este aprins, ci şi atunci când este stins, aceste
lămpi au o formă clasică suplă şi o construcţie unică, atrăgătoare, a lentilelor.
Lămpile produc o lumină frumoasă, caldă şi strălucitoare, care oferă economii
uriaşe de energie şi reduce la minimum cheltuielile de întreţinere.

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/greenproducts-and-green-innovation.html
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Energie
• Cu reglarea intensității luminoase: Da

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

• Etichetă de eficiență energetică (EEL): A+
• Putere consumată (W) (Nom): 4 W

• În conformitate cu UE RoHS: Da
Energy efficiency ranking / External awards

• SAP Weight Paper Unit (Case): 0,235 kg
• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,015 kg

• Randament luminos (nominal) (nom.): 65 lm/W

Substanțe

Ambalaj

Greutate și materiale
• Greutate netă (bucată): 0,072 kg

