
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
© 2023 Signify Holding. All rights reserved.

MASTER LED spot VLE D 4.9-50W GU10 940 36D
MASTER LEDspot MV

Světelný zdroj MASTER LEDspot MV poskytuje teplý, zvýrazňující paprsek podobný
halogenovým zdrojům a je ideálním řešením pro modernizaci bodového osvětlení. Díky
vysoké hodnotě CRI dosahuje přirozenějšího podání barev, což vytváří útulnou a
pohodlnou atmosféru v obytných prostorách a pohostinství a zvýrazňují krásu vystaveného
zboží v maloobchodních prostorách. Tato svítidla LEDspot kombinují známý vzhled a
dojem skleněných bodových reflektorů se silným výkonem technologie LED. Jsou
kompatibilní s většinou stávajících svítidel s objímkou GU10 a jsou navržena jako náhrada
halogenových a žárovkových bodových reflektorů. Funkce stmívání umožňuje vytvořit
požadovanou atmosféru a funguje s širokou škálou stmívačů. Světelné zdroje dosahují
obrovských úspor energie a minimalizují náklady na údržbu, aniž by to znamenalo jakékoliv
snížení jasu, což umožňuje majitelům firem dosáhnout rychlé návratnosti investice díky
efektivní energetické účinnosti a dlouhé životnosti.

Energie

• Regulovatelné: Pouze s určitými stmívači

• Třída energetické účinnosti: F

• Měrný výkon (jmen.) (nom.): 85,71 lm/W

• Power (Rated) (Nom): 4,9 W

Kruhovost

• Jmenovitá životnost (jmen.): 25000 h

Balení

• SAP Weight Paper Unit (Case): 0,208 kg

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

Látky

• Splňuje evropská omezení dle REACH: Ano

• Evropské prohlášení REACH o látkách SVHC: Ano

• Splňuje požadavky evropské směrnice RoHS: Ano

• Bez halogenů: Ne

Hmotnost a materiály

• Celková hmotnost kopie (kus): 0,038 kg

Energy efficiency ranking / External awards
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