
Eco passport

Our eco passport

Signify fører an mot bedre belysning og
en bedre verden. Som en del av
designprosessen driver vi nyskaping vi for
å redusere miljøpåvirkningen gjennom
klimatiltak og ved å fokusere på
gjenvinning og skape større fordeler for
den verden vi lever i, i form av sosiale
aspekter som tilgjengelighet av mat, helse
og velvære og sikkerhet.

Vi vet at dette er viktig for deg også.
Derfor har vi utviklet et eco-pass som
forklarer den miljømessige og sosiale
ytelsen til produktene våre på åtte
bærekraftige fokusområder, og disse har
blitt utviklet som en del av vår
bærekraftige designprosess siden 1994.

Les mer på:
https://www.philips.com/a-w/about/
sustainability/sustainable-planet/green-
products-and-green-innovation.html
© 2023 Signify Holding. All rights reserved.

MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D
MASTER LEDspot ExpertColor MV

MASTER LEDspot ExpertColor skaper en varm og behagelig atmosfære for
gjestfrihetsarenaer, hjem og restauranter. De tilbyr overlegen belysning som
har et tilpasset spektrum, høy CRI og dyp dimming. Dessuten vil den
innovative, trimløse linsedesignen også passe nesten enhver interiørdekor med
sitt rene og pene utseende. I tillegg kan du med MASTER LEDspot ExpertColor
dra nytte av hele ExpertColor-familien, som også inkluderer LEDspot MR16,
LEDspot AR111 og LEDspot PAR-lamper. MASTER LEDspot ExpertColor leverer
enorme energibesparelser og minimerer vedlikeholdskostnadene uten at det
går på bekostning av lyskvalitet og levetid, noe som gjør det mulig for bolig- og
bedriftseiere å oppnå avkastning på investeringen innen kort tid.

Energi

• Kan dimmes: Kun med bestemte dimmere

• Energieffektivitet, klasse: G

• Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.): 67,95 lm/W

• Power (Rated) (Nom): 3,9 W

Sirkulær

• Nominell levetid (nom.): 40000 h

Emballasje

• 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

• I samsvar med EU RoHS: Ja

• Uten halogen: Nei

Vekt og materialer

• Net Weight (Piece): 0,038 kg

Energy efficiency ranking / External awards
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