Eco passport

MASTER LEDtube 1200mm UO 14.7W 865 T8

MASTER LEDtube EM/Mains T8

Philips MASTER LEDtube tích hợp nguồn sáng LED vào dạng đèn
huỳnh quang truyền thống. Thiết kế độc đáo của sản phẩm tạo ra hình
ảnh vẻ ngoài đồng nhất hoàn hảo, khó có thể phân biệt với đèn huỳnh
quang truyền thống. Những đèn tuýp LED T8 này là sự lựa chọn phù
hợp cho hiệu suất tuyệt đối và được thiết kế để thích ứng với các điều
kiện hàng ngày. Khả năng tiết kiệm vô song nhờ mức tiêu thụ năng
lượng rất thấp và tuổi thọ siêu dài của đèn tuýp này chắc chắn sẽ chinh
phục được mọi ứng dụng có yêu cầu cao.
Our eco passport
Signify mở đường đến với một cuộc sống
tươi sáng hơn, một thế giới tốt đẹp hơn.
Trong quá trình thiết kế, chúng tôi đã cải
tiến để giảm tác động đến môi trường qua
các hành động thiết thực vì khí hậu, chú
trọng vào mô hình tuần hoàn, đem lại lợi
ích trên diện rộng cho thế giới thông qua
các khía cạnh xã hội như sức khỏe thể chất
và tinh thần, đảm bảo an toàn và an ninh,
cũng như góp phần đảm bảo có đủ nguồn
lương thực.
Chúng tôi biết đây cũng là một điều quan
trọng với bạn. Vậy nên, chúng tôi đã phát
triển Eco Passport để giải thích hiệu quả
môi trường và xã hội của sản phẩm trên
trong tám Lĩnh vực Trọng tâm Phát triển
bền vững, được phát triển qua quá trình
Thiết kế Bền vững của chúng tôi từ năm
1994.
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Năng lượng
• Có thể điều chỉnh độ sáng: Không

Tuần hoàn
• Tuổi thọ danh định (Danh định): 75000 h

• Cấp hiệu quả năng lượng: C
• Công suất (Danh định): 14,7 W

• Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu: Có
Energy efficiency ranking / External awards

• SAP Weight Paper Unit (Case): 0,610 kg
• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,070 kg

• Quang hiệu (định mức) (Danh định): 170 lm/W

Vật liệu

Bao bì

Trọng lượng & Chất
liệu
• Net Weight (Piece): 0,230 kg

