
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 LEDtube 1500mm UO 36W 865 T5
MASTER LEDtube Mains T5

Nya Philips Master LEDtube Mains T5 gör ditt belysningsprojekt enkelt. Du
behöver inte tänka på driftdonsteknik längre. Tack vare den unika designen
kan Philips MASTER LEDtube Mains T5 installeras i armaturer som drivs med
nätspänning. Så enkelt! Och du behöver inte längre ha två typer av
produkter i lager! Philips MASTER LEDtube Mains T5 är helt säkert,
tillförlitligt och enkelt att installera, samt det perfekta alternativet till
standardlysrör för att maximera värdet över livslängden med höga
energibesparingar och lägre underhållskostnader. Installation information,
denna produkten kopplas direkt på nätet och man måste därmed koppla
bort donet.

Energi

• Dimbara: Nej

• Energieffektivitetsklass: D

• Ljusutbyte (märkvärde) (nom): 155 lm/W

• Power (Rated) (Nom): 36 W

Cirkularitet

• Nominell livslängd (nom): 50000 h

Förpackning

• SAP Weight Paper Unit (Case): 1,476 kg

• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,045 kg

Ämnen

• Kompatibel med EU REACH-begränsningar: Ja

• EU RoHS-kompatibel: Ja

Vikt och material

• Net Weight (Piece): 0,196 kg

Energy efficiency ranking / External awards
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