
Eco passport

Our eco passport

Signify går forrest for at skabe en lysere
og bedre verden. Under designprocessen
forsøger vi at nytænke for at reducere
vores miljøpåvirkning ved at implementere
klimatiltag og bruge en cirkeløkonomisk
tilgang, der tilgodeser den verden, som vi
driver virksomhed i, ved at fokusere på
bl.a. fødevaretilgængelighed, sundhed,
velvære og sikkerhed.

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
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MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D
MASTER LEDspot ExpertColor MV

MASTER LEDspot ExpertColor skaber en varm og behagelig atmosfære på hoteller,
restauranter og i boliger. De giver en overlegen belysning, der har et tilpasset
spektrum, høj CRI og kraftig dæmpningsfunktion. Dens innovative linse uden trim er
desuden velegnet til stort set enhver indendørs indretning med sit stilrene og pæne
udseende. Derudover kan du med MASTER LEDspot ExpertColor drage fordel af
hele ExpertColor serien, som også inkluderer LEDspot MR16, LEDspot AR111 og
LEDspot PAR lyskilder. MASTER LEDspot ExpertColor leverer enorme
energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostninger uden at gå på
kompromis med lyskvalitet og levetid, hvilket gør det muligt for bolig- og
virksomhedsejere at opnå et afkast af deres investering inden for en kort
tidsperiode.

Energi-

• Dæmpbar: Kun med visse lysdæmpere

• Energy Efficiency Class: G

• Lyseffekt (nominel) (nom.): 64,55 lm/W

• Power (Rated) (Nom): 5,5 W

Cirkulær

• Nominel levetid (nom.): 40000 h

Emballage

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

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

Stoffer

• Overholder EU REACH-kravene: Ja

• EU REACH SVHC-erklæring: Ja

• Opfylder kravene i EU RoHS: Ja

• Indeholder ikke halogener: Nej

Vægt og materialer

• Kopiér nettovægt (stykke): 0,038 kg

Energy efficiency ranking / External awards
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