
Eco passport

Our eco passport

Signify usiluje o zářivější životy a lepší
svět. V rámci procesu návrhu zavádíme
inovace s cílem omezit dopad na životní
prostředí prostřednictvím ochrany klimatu
a soustředěním na cirkulární ekonomiku
a přinést více výhod světu, ve kterém
působíme, prostřednictvím sociálních
aspektů, jako jsou dostupnost potravin,
zdraví a duševní pohoda, bezpečí
a bezpečnost.

Víme, že je to důležité i pro vás. Sestavili
jsme proto ekologické informace
vysvětlující dopad našich výrobků na
životní prostředí a společnost v osmi
stěžejních ekologických oblastech
vytvořených v rámci našeho procesu
udržitelného návrhu od roku 1994.

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

MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 24D
MASTER LEDspot LV AR111

Bodový světelný zdroj Master LEDspot LV AR111 s novým dokonale kompatibilním
designem nyní funguje s většinou svítidel G53 jako opravdové řešení modernizace. Tento
světelný zdroj vytváří zářivý vizuální efekt, který najde uplatnění v maloobchodě
a pohostinství, jako např. v obchodech, prezentačních místnostech a v galeriích. Vysoká
kvalita světla vyzdvihuje skutečné barvy zboží a zvýrazňuje jeho krásu. Má také dlouhou
životnost, po kterou si zachovává silný jmenovitý světelný tok a barvy. Krásně navržený
světelný zdroj nabízí dobře definovaný paprsek s množstvím vyzařovacích úhlů, aby
vyhověl různým použitím. Nejenže využívá patentované řešení společnosti Philips s cílem
zajistit kompatibilitu s širokým výběrem standardních 12V halogenových elektronických
transformátorů, ale rovněž vydává vysokou intenzitu paprsku, která je shodná
s halogenovými 50W, 75W nebo 100W bodovými reflektory AR111.

Energie

• Regulovatelné: Ano

• Měrný výkon (jmen.) (nom.): 59,00 lm/W

• Power (Rated) (Nom): 20 W

Kruhovost

• Jmenovitá životnost (jmen.): 25000 h

Balení

• SAP Weight Paper Unit (Case): 0,630 kg

• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,050 kg

Látky

• Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS: Ano

Hmotnost a materiály

• Celková hmotnost SAP (kus): 0,160 kg
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