
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.

MasterConnect LEDtube IA 1500mm UO 25W865 T8
MasterConnect LEDtube EM/hoved T8

Vi presenterer MasterConnect LEDtubes – smarte ettermonterte LED T8-
lyspærer som gir deg en enkel og sømløs måte å oppgradere til tilkoblet
belysning. LED-lyspærer fra MasterConnect er enkelt satt opp med en intuitiv
app, og programmeres for å maksimere energisparing, samtidig som det gir
trådløst og automatisert belysning for din komfort og bekvemmelighet.
Dessuten er den fullt skalerbar og oppgraderbar. Hvis du vil dra nytte av
ytterligere fordeler som fjernkontrollen eller administrasjonspanelet, kan du
beholde de installerte lampene og legge til en gateway for å oppleve alle
fordelene ved et skybasert system. Det er den beste måten å ta
belysningsløsningene dine til neste nivå.

Energi

• Kan dimmes: Trådløs dimming

• Energieffektivitet, klasse: D

• Lyseffekt (merkekapasitet) (nom.): 148 lm/W

• Power (Rated) (Nom): 25 W

Sirkulær

• Nominell levetid (nom.): 60000 h

Emballasje

• SAP Weight Paper Unit (Case): 0,904 kg

• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,058 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): 0,450 kg

Energy efficiency ranking / External awards
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