Eco passport

MASTER LED spot VLE D 3.7-35W GU10 940 60D

MASTER LEDspot MV
MASTER LEDspot MV giver en varm, halogenlignende effektbelysning og er perfekt til
spotbelysning. Takket være den høje CRI gengives flere naturlige farver, så der opnås en
hyggelig og behagelig atmosfære i beboelsesområder, hoteller og restauranter, og varers
skønhed fremhæves i detailhandelen. Disse LED-spots ligner glasspots, de har den samme
klassiske skønhed som glasspots og LED-teknologiens gode effekt. MASTER LEDspot MV
er kompatibel med de fleste eksisterende armaturer med en GU10-holder og designet som
en eftermonteringserstatning for halogen- og glødepærer. Dæmpningsfunktionen gør det
muligt at skabe den ønskede atmosfære, og den er kompatibel med de fleste dæmpere.
MASTER LEDspot MV giver enorme energibesparelser og minimerer
vedligeholdelsesomkostningerne uden at gå på kompromis med lysstyrken samt gør det
muligt for boligejere og virksomhedsejere at tjene deres investering ind hurtigt takket være
den energieffektive brug og lange levetid.

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: Kun med visse lysdæmpere

• Nominel levetid (nom.): 25000 h

• Energy Efficiency Class: F
• Power (Rated) (Nom): 3,7 W

Stoffer
• Opfylder kravene i EU RoHS: Ja

Emballage
• SAP Weight Paper Unit (Case): 0,230 kg
• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,012 kg

• Lyseffekt (nominel) (nom.): 85,14 lm/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): 0,038 kg

