Eco passport

MASTER LEDbulb DT 11-75W A67 B22 827 FR

MASTER LEDbulb

MASTER LEDspot DimTone giver den varme og klart definerede stråle, og skifter til en
varmere farve under dæmpning, som den man kender fra halogen- og glødepærer. Lyskilden
udmærker sig samtidig ved de energibesparelser, minimerede vedligeholdelsesomkostninger
og den lange levetid, der kendetegner LED-lyskilder. Med Master LEDlamps DimTone er det
muligt at få meget varm belysning ved lavere dæmpningsniveauer, og den er ideel til brug i
hotel- og restaurationsbranchen på steder, hvor der er behov for behageligt lys, eksempelvis i
restauranter, barer og lobbyer eller på toiletter.DimTone-funktionen skifter lysfarven fra
almindelig varm hvid ved maksimalt lysudbytte til en varmere hvid (svarende til en halogeneller glødepære) ved laveste lysstyrke under fuld dæmpning, og denne funktion giver
yderligere energibesparelser. Disse DimTone MV spots passer til de fleste armaturer med
GU10-fatning og den innovative driverkonstruktion gør at modellen passer sammen med et
udvalg af lysdæmpere.

Our eco passport
Signify viser vejen til en lysere fremtid og
en bedre verden for alle. Vores
designproces bygger på innovation, der
skal reducere den miljømæssige
påvirkning og gøre en forskel for den
verden, vi lever i.
Vi ved, at det også er vigtigt for dig. Derfor
har vi udviklet et Eco-Passport, der
forklarer vores produkters miljømæssige
og sociale dimensioner ved hjælp af otte
fokuspunkter for bæredygtighed, som er
udviklet via vores bæredygtige
designproces siden 1994.

Energi• Dæmpbar: Ja

• Nominel levetid (nom.): 25000 h

• Energimærket (EEL): A+
• Lyseffekt (nominel) (nom.): 96 lm/W

Stoffer
• Opfylder kravene i EU RoHS: Ja

Emballage
• SAP Weight Paper Unit (Case): 0,370 kg
• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,030 kg

• Power (Rated) (Nom): 11 W

Energy efficiency ranking / External awards

Læs videre på:
https://www.philips.com/a-w/about/
sustainability/sustainable-planet/greenproducts-and-green-innovation.html
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Cirkulær

Vægt og materialer
• Nettovægt (stykke): 0,131 kg

