
Eco passport

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.

Læs videre på:
https://www.philips.com/a-w/about/
sustainability/sustainable-planet/green-
products-and-green-innovation.html
© 2021 Signify Holding. All rights reserved.

MASTER LEDcandle DT 8-60W B40 E14 827 CL
MASTER LEDcandle

MASTER LEDcandle-lyskilder giver et hvidglødende, strålende lys og er ideelle til almen og
dekorativ belysning på hoteller og i restauranter samt i hjemmet. De dæmpbare MASTER
LEDcandle-lyskilder er særdeles effektive og medvirker samtidig til at skabe den ønskede
atmosfære.Lyskilderne i klart eller matteret glas monteres fuldt synligt i lysekroner, lampetter
eller moderne armaturer og passer til alle eksisterende armaturer med en E14- eller B15-
fatning. Lyskilderne er kendetegnet ved en klassisk slank form med et unikt, iøjnefaldende
linsedesign, som er udviklet på grundlag af input fra producenter af lysekroner med det
formål, at give lysekronen eller armaturet et endnu flottere udseende, ikke kun når den/det er
tændt, men også når den/det er slukket. De giver et smukt, strålende varmt lys, der sikrer store
energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne.De flammeformede lyskilder
er kendetegnet ved en klassisk slank form med et unikt, iøjnefaldende linsedesign, som passer
perfekt til moderne LED-lanterner.

Energi-

• Dæmpbar: Ja

• Lyseffekt (nominel) (nom.): 100,00 lm/W

• Power (Rated) (Nom): 8 W

Cirkulær

• Nominel levetid (nom.): 25000 h

Emballage

• SAP Weight Paper Unit (Case): 0,271 kg

• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,015 kg

• SAP Weight Plastic Unit (Case): 0,016 kg

Stoffer

• Opfylder kravene i EU RoHS: Ja

Vægt og materialer

• Nettovægt (stykke): 0,084 kg
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