Eco passport

TrueForce LED SOX D 25-19W B22 740 FR
TrueForce LED Public (weg/terrein – SOX)
De Philips TrueForce LED Public (weg/ruimte – SOX) vormt een eenvoudige LEDoplossing ter vervanging van SOX-systemen die snel kan worden terugverdiend.
Deze lampen vormen een vervanging van HID-systemen en bieden de LEDvoordelen van energiebesparing en lange levensduur. Ze vragen ook nog eens een
lage initiële investering waardoor u meteen begint te besparen. Met het juiste
lampformaat en de juiste lampenkap en lichtdistributie kunt u de Philips TrueForce
LED-lampen gemakkelijk in bestaande SOX-systemen inbouwen. Hierdoor verbetert
u de lichtkwaliteit met een gevoel van comfort en veiligheid zonder dat de armaturen
hoeven te worden vervangen of het lichteffect hieraan moet worden opgeofferd. Een
optionele dimfunctie, voor gebruik bij een lagere verkeersdrukte, biedt extra
mogelijkheden tot energiebesparing.

Our eco passport
Als geboren innovators zetten we ons als
Signify in om de kwaliteit van het leven
van mensen te verbeteren met slimme,
gezonde en duurzame
verlichtingsoplossingen. Door deze visie
lopen we voorop in de innovatie van de
verlichtingsindustrie. Vernieuwing is altijd
een onderdeel van ons ontwerpproces en
met innovaties als circulaire en connected
verlichting zetten we duurzaamheid
centraal. Want slimmer en zuiniger
omgaan met grondstoffen en energie is
een must.
We helpen bedrijven, consumenten en
steden om hun energieverbruik en CO2emissie te verlagen. Daarom komen we
met het eco-paspoort: een toelichting op
de maatschappelijke en milieutechnische
prestaties van onze producten. Die
prestaties worden getoetst aan de hand
van de acht duurzaamheidscriteria (op het
gebied van ontwerp en productie), die wij
sinds 1994 hebben ontwikkeld.
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Energie
• Dimbaar: Ja

Circulariteit
• Nominale levensduur (nom.): 50000 h

• Energie-efficiëntielabel (EEL): A+
• Lichtrendement (gespec.) (nom.): 131,00 lm/W

• Conform EU RoHS-richtlijn: Ja
Energy efficiency ranking / External awards

• SAP Weight Paper Unit (Case): 1,450 kg
• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,080 kg

• Power (Rated) (Nom): 19 W

Stoffen

Verpakking

Gewicht en
materialen
• Nettogewicht SAP (per stuk): 0,420 kg

