Eco passport

MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8 BR

LEDtube EM/Mains T8 MasterConnect
Apresentando as lâmpadas MasterConnect LEDtubes - as lâmpadas inteligentes T8
atualizáveis que oferecem uma maneira fácil e contínua de evoluir para uma
iluminação inteligente. Configurável de forma simples a partir de um aplicativo
intuitivo, as lâmpadas LED MasterConnect podem ser programadas para maximizar
a economia de energia, enquanto fornecem luz automatizada e com tecnologia
sem fio para seu conforto e conveniência. Além disso, elas são totalmente
escaláveis e atualizáveis. Caso deseje desfrutar de mais benefícios, como controle
remoto ou painel de gerenciamento, é possível simplesmente manter as lâmpadas
instaladas atualmente e adicionar um gateway para experimentar todas as
vantagens de um sistema baseado em nuvem. Não há melhor maneira de levar as
soluções de iluminação ao próximo nível.

Our eco passport
A Signify trilha o caminho para vidas mais
brilhantes e um mundo melhor. Como
parte do processo de design, inovamos
para diminuir nosso impacto ambiental,
realizando ações climáticas e
concentrando-se na circularidade, e
oferecemos mais benefícios para o
mundo em que atuamos por meio de
aspectos sociais como disponibilidade de
alimentos, saúde e bem-estar e segurança
e proteção.
Sabemos que isso é importante para você
também. Por isso, desenvolvemos um
passaporte ecológico explicando o
desempenho ambiental e social de
nossos produtos em oito áreas
fundamentais de sustentabilidade,
desenvolvidos através do nosso processo
de Design Sustentável desde 1994.

Leitura adicional em:
https://www.philips.com/a-w/about/
sustainability/sustainable-planet/greenproducts-and-green-innovation.html
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Energia
• Regulável: Regulação sem fio

Circularidade
• Vida útil nominal (Nom.): 25000 h

• Eficiência luminosa (nominal) (Nom.): 156,00 lm/W

• Compatível com EU RoHS: Sim

• SAP Weight Paper Unit (Case): 0,847 kg
• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,040 kg

• Power (Rated) (Nom): 16 W

Substâncias

Embalagem

Peso e materiais
• Peso líquido (peça): 0,215 kg

