Eco passport

MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 36D

MASTER LEDspot 230V
Τα σποτ MASTER LEDspot MV αποδίδουν θερμό λευκό φως ανάδειξης που θυμίζει φως λαμπτήρων
αλογόνων και αποτελούν την ιδανική λύση για εφαρμογές φωτισμού με σποτ στους κλάδους φιλοξενίας.
Πρόκειται για ιδανική λύση για φωτισμό σποτ σε δημόσιους χώρους όπως εισόδους, διαδρόμους και
κλιμακοστάσια όπου τα φώτα παραμένουν ανοιχτά όλο το 24ωρο, καθώς επίσης και σε εισόδους ασανσέρ,
βιτρίνες, και ντουλάπες.Τα σποτ MASTER LEDspot MV προσφέρουν μεγάλη οικονομία ενέργειας και
περιορίζουν στο ελάχιστο το κόστος συντήρησης, διατηρώντας πάντα την υψηλη ποιότητα φωτισμού και
δίνοντας τη δυνατότητα στους επενδυτές να κάνουν απόσβεση σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι
συμβατά με τα περισσότερα υφιστάμενα φωτιστικά που με βάση GU10 και είναι σχεδιασμένα για απευθειας
αντικατάσταση των λαμπτήρων αλογόνων ή πυράκτωσης.Διαθέτουν δυνατότητα ρύθμισης έντασης
φωτισμού και το επιπλέον χαρακτηριστικό DimTone παρέχει τη δυνατότητα για ρύθμιση του χρώματος του
φωτός, από το τυπικό θερμό λευκό με ρύθμιση στη μέγιστη ένταση φωτισμού, σε θερμότερο λευκό με
ρύθμιση στην ελάχιστη ένταση φωτισμού.

Our eco passport
Η Signify δείχνει το δρόμο για μια
φωτεινότερη ζωή και έναν καλύτερο κόσμο.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας σχεδίασης
καινοτομούμε για να μειώσουμε τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να
προσφέρουμε μεγαλύτερα οφέλη στον κόσμο
που δραστηριοποιούμαστε.
Γνωρίζουμε ότι αυτό είναι σημαντικό και για
εσάς. Οπότε, δημιουργήσαμε ένα οικολογικό
διαβατήριο που εξηγεί την περιβαλλοντική και
κοινωνική απόδοση των προϊόντων μας σε
οκτώ τομείς εστίασης της βιωσιμότητας, που
αναπτύχθηκαν από το 1994 μέσω της
διαδικασίας βιώσιμης σχεδίασης.

Σήμα ενεργειακής
• Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού: Ναι

Συσκευασία

• Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.): 25000 h

• SAP Weight Paper Unit (Case): 0,230 kg

• Ετικέτα Ενεργειακής Απόδοσης (EEL): A++

• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,012 kg

• Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.): 85,14
lm/W

• Power (Rated) (Nom): 3,7 W

Ουσίες
• Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ: Ναι
Energy efficiency ranking / External awards

Περαιτέρω ανάγνωση στη διεύθυνση:
https://www.philips.com/a-w/about/
sustainability/sustainable-planet/greenproducts-and-green-innovation.html
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Κυκλικότητα

Βάρος και Υλικά
• Καθαρό βάρος (τεμάχιο): 0,038 kg

