Eco passport

MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 930 60D

MASTER LEDspot MV
MASTER LEDspot MV vytvára teplý zvýrazňujúci svetelný lúč blízky svetlu
halogénovej alebo klasickej žiarovky, vďaka čomu je ideálny na bodové osvetlenie
(hlavné komunikačné trasy, chodby, vstupné haly pri výťahoch, výklady a vitríny) v
stravovacích a ubytovacích zariadeniach. Výborne sa hodí do verejných
priestranstiev ako napríklad vstupné haly, chodby, schodiská a kúpeľne, ktoré sú
osvetlené 24 hodín denne.MASTER LEDspot MV zabezpečuje obrovskú úsporu
elektrickej energie a minimalizuje náklady na údržbu bez kompromisov v úrovni jasu,
čím umožňuje návratnosť investície majiteľov ubytovacích a stravovacích zariadení
do jedného roka. Je vhodný do existujúcich svietidiel s päticou GU10 a slúži ako
náhrada za halogénové alebo klasické žiarovky. Stmievateľné verzie vedú k ďalšiemu
zvýšeniu efektivity a zároveň pomáhajú vytvoriť požadovanú atmosféru.

Our eco passport
Spoločnosť Signify vytyčuje cestu k
svetlejšiemu životu a lepšiemu svetu. V
rámci procesu návrhu zavádzame inovácie
s cieľom obmedziť vplyv na životné
prostredie prostredníctvom ochrany klímy
a sústredením sa na obehové
hospodárstvo. Naším cieľom je priniesť
viac výhod svetu, v ktorom pôsobíme,
prostredníctvom sociálnych aspektov, ako
dostupnosť potravín, zdravie a duševná
pohoda a bezpečie.
Vieme, že je to pre vás dôležité. Preto sme
pripravili ekologický pas s vysvetlením
vplyvu našich výrobkov na životné
prostredie a spoločnosť v ôsmich
ústredných oblastiach udržateľnosti, ktoré
rozvíjame v rámci postupu udržateľného
dizajnu od roku 1994.

Ďalšie texty nájdete na:
https://www.philips.com/a-w/about/
sustainability/sustainable-planet/greenproducts-and-green-innovation.html
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Energia
• Stmievateľné: Len s konkrétnymi stmievačmi

Kruhovitosť
• Nominálna životnosť (nom.): 25000 h

• Trieda energetickej účinnosti: F
• Power (Rated) (Nom): 4,9 W

• V súlade s požiadavkami EU RoHS: Áno
Energy efficiency ranking / External awards

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

• Merný výkon (menovitý) (nom.): 82,65 lm/W

Látky

Balenie

Váha a materiály
• Celková hmotnosť SAP (kus): 0,038 kg

