
Eco passport

Our eco passport

Signify leder vägen mot en ljusare framtid
och en bättre värld. Som en del i vår
designprocess strävar vi efter att våra
innovationer ska minska påverkan på
miljön. Vi gör detta genom att vidta
klimatåtgärder och fokusera på cirkularitet
och att skapa större fördelar för världen vi
lever i. Via våra sociala insatser skapar vi
tillgång till mat, hälsa och välmående
samt trygghet och säkerhet.

Vi vet att det här är viktigt för dig också.
Därför har vi utvecklat ett Eco passport
som förklarar hur våra produkter står sig
miljö- och samhällsmässigt i åtta hållbara
fokusområden som har tagits fram genom
vår hållbara designprocess sedan 1994.

Läs mer på:
https://www.philips.com/a-w/about/
sustainability/sustainable-planet/green-
products-and-green-innovation.html
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MASTER LED ExpertColor 5.5-50W GU10 927 25D
MASTER LEDspot ExpertColor MV

MASTER LEDspot ExpertColor skapar en varm och behaglig stämning för hem,
hotell och restauranger. De erbjuder överlägsen belysning som har anpassat
spektrum, hög CRI och dimringsfunktion. Dessutom passar den innovativa,
kantfria linsutformningen nästan all inredning med sitt rena och prydliga
utseende. Med MASTER LEDspot ExpertColor kan du dessutom dra nytta av
hela ExpertColor-familjen, som även inkluderar LED-spot MR16, LED-spot
AR111 och LED-spot PAR-ljuskällor. MASTER LEDspot ExpertColor ger stora
energibesparingar och minimerar underhållskostnaderna utan att ge avkall på
ljuskvalitet och livslängd, vilket gör att bostads- och företagsägare kan få
avkastning på sina investeringar på kort tid.

Energi

• Dimbara: Endast med särskilda dimrar

• Energieffektivitetsklass: G

• Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 64,55 lm/W

• Power (Rated) (Nom): 5,5 W

Cirkularitet

• Nominell livslängd (nom): 40000 h

Förpackning

• SAP Weight Paper Unit (Case): 0,230 kg

• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,012 kg

Ämnen

• Kompatibel med EU REACH-begränsningar: Ja

• EU RoHS-kompatibel: Ja

Vikt och material

• Net Weight (Piece): 0,038 kg

Energy efficiency ranking / External awards
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