
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.

CorePro LEDtube 1500mm HO 24W 840 T8
CorePro LEDtube EM/Mains

Trubice Philips CorePro LEDtube představují rychlou a snadnou cestu s krátkou
dobou návratnosti, jak nahradit zářivky T8 nebo jiné trubice LED. Řada Core trubic
LEDtube nejenže vyžaduje pouze nízkou počáteční investici, ale energetická
účinnost diod LED také přinese okamžité úspory, na které se budete moci
spolehnout po celou dlouhou dobu životnosti. Kromě toho díky stejné velikosti
světelného zdroje a stejnému rozptylu světla jako u zářivkových alternativ
nepoznáte rozdíl. K dispozici jsou dva způsoby montáže těchto trubic LED: změna
zapojení stávajících zářivkových svítidel tak, aby trubice CorePro LEDtube byly
napájeny přímo z elektrické sítě, nebo jednoduchá výměna zářivkového
zapalovače za zapalovač LED, který lze používat s elektromagnetickými
předřadníky.

Energie

• Regulovatelné: Ne

• Třída energetické účinnosti: E

• Měrný výkon (jmen.) (nom.): 112 lm/W

• Power (Rated) (Nom): 24 W

Kruhovost

• Jmenovitá životnost (jmen.): 30000 h

Balení

• SAP Weight Paper Unit (Case): 1,044 kg

• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,058 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): 0,220 kg

Energy efficiency ranking / External awards
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