
Eco passport

Our eco passport

A Signify lidera o caminho para vidas mais
luminosas e um mundo melhor. Como
parte do processo de design, inovamos
para reduzir o impacto ambiental e trazer
benefícios alargados para as zonas do
mundo onde desenvolvemos a nossa
atividade.

Sabemos que isto também é importante
para si. Desenvolvemos um passaporte
Eco que explica o desempenho ambiental
e social dos nossos produtos em oito
Áreas de Foco Sustentáveis,
desenvolvidas através do nosso processo
de Design Sustentável desde 1994.

Leitura adicional em:
https://www.philips.com/a-w/about/
sustainability/sustainable-planet/green-
products-and-green-innovation.html
© 2021 Signify Holding. All rights reserved.

MASTER LEDcandle DT 6-40W E14 B38 CL
MASTER vela LED

Com efeitos de luz cintilante semelhante à incandescente, as lâmpadas com o formato de vela
MASTER LEDcandle são ideais para a iluminação geral e decorativa em ambientes de hotelaria e
residenciais. As lâmpadas MASTER LEDcandles reguláveis permitem uma maior eficiência,
ajudando, ao mesmo tempo, a criar o ambiente pretendido.Para montagem visível em candelabros,
apliques de parede ou luminárias modernas, as lâmpadas de vidro transparente ou fosco adaptam-
se a todos os equipamentos existentes com casquilho E14 e B15. Desenhadas segundo a
experiência dos criadores de candelabros, com o objectivo de melhorar o aspecto estético do
candelabro ou luminária, não apenas quando estão acesas, estas lâmpadas apresentam uma forma
elegante, clássica com uma lente de design exclusivo e apelativo. Produzem uma bonita luz quente
cintilante que permite uma elevada poupança de energia e reduz os custos de manutenção.As
lâmpadas de vela em forma de chama apresentam uma forma elegante, clássica com uma lente de
design exclusivo e apelativo que complementa na perfeição as velas LED modernas

Energy

• Regulável: true

• Eficiência luminosa (nominal) (Nom.): 75 lm/W

• Power (Rated) (Nom): 6 W

Circularity

• Vida útil nominal (Nom.): 25000 h

Packaging

• SAP Weight Paper Unit (Case): 0,205 kg

• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,014 kg

Substances

• Em conformidade com RoHS da UE: Sim

Weight & Materials

• Peso líquido SAP (Peça): 0,063 kg
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