
Eco passport

Our eco passport

Signify, daha aydınlık hayatlara ve daha
iyi bir dünyaya öncülük ediyor. Tasarım
sürecinin bir parçası olarak, iklim krizine
karşı hareket ederek ve döngüselliğe
odaklanarak çevresel etkimizi azaltmak
için yenilik yapıyoruz ve çalıştığımız
dünyaya gıda erişilebilirliği, sağlık ve
zindelik, güvenlik ve emniyet gibi sosyal
açılardan daha geniş avantajlar sağlıyoruz.

Bunun sizin için önemli olduğunu
biliyoruz. Bu nedenle, 1994'ten bugüne
uzanan Sürdürülebilir Tasarım sürecimiz
dahilinde tasarlanan, ürünlerimizin
çevresel ve sosyal performansını sekiz ayrı
Sürdürülebilir Odak Alanında açıklayan bir
çevre karnesi geliştirdik.

Daha fazla bilgi:
https://www.philips.com/a-w/about/
sustainability/sustainable-planet/green-
products-and-green-innovation.html
© 2023 Signify Holding. All rights reserved.

MAS LEDspot CLA D 9.5-75W 827 PAR30S 25D
MASTER LEDspot PAR

Sağlam tasarımı ve sıcak beyaz ışığıyla yeni nesil PAR lambaları, konaklama
sektöründe genel aydınlatma ve spot aydınlatmalar için idealdir.Dim edilen ve Dim
edilmeyen model seçenekleri mevcuttur. Ürün özellikle ışığın her zaman açık olduğu
lobi alanları, koridorlar, merdivenler gibi ortak kullanım alanları için uygundur. E27
duylu armatürlerle uyumlu ve geleneksel spotların yerini LED teknolojisiyle modernize
etmek üzere tasarlanmıştır.MASTER LEDspot PAR modelleri, parlaklıktan ödün
vermeden yüksek enerji tasarrufu sağlar ve bakım giderlerini minimize eder.  PAR 38
lambaların IP44 ile derecelendirilen dış mekan modeli, günümüzde kullanılan
geleneksel PAR38 dış mekan spot lambalari çin daha tasarruflu çok az alternatiften
biridir. Dim edilen PAR 20 modeli,geleneksel spot lambalar için kusursuz bir
alternatiftir.

Enerji

• Dim Edilebilir: Yalnızca belirli karartıcılarda

• Enerji Verimliliği Sınıfı: F

• Aydınlatma Verimi (nominal) (Nom): 77,00 lm/W

• Power (Rated) (Nom): 9,5 W

Dairesellik

• Nominal Kullanım Ömrü (Nom): 25000 h

Ambalaj

• SAP Weight Paper Unit (Case): 0,521 kg

• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,054 kg

Maddeler

• EU REACH kısıtlamalarıyla uyumludur: Evet

• EU REACH SVHC beyanı: Evet

• EU RoHS ile uyumludur: Evet

• Halojen içermez: Hayır

Ağırlık ve Malzemeler

• Net Ağırlık (Parça Başı): 0,285 kg

Energy efficiency ranking / External awards
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