
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
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MASTER LEDbulb DT 8.5-60W E27 A60 CL
MASTER lâmpada LED

A MASTER GLOW LEDbulb A60 7W proporciona um brilho regulável para obter um ambiente
convidativo, e o seu design único irradia uma luz acolhedora em todas as direcções,
tornando-a uma verdadeira alternativa à lâmpada incandescente. A MASTER LEDbulb A55
6W fornece uma luz suave e quente regulável. As MASTERLEDbulbs são particularmente
adequadas a zonas públicas como entradas, corredores, escadas, onde a luz está sempre
acesa.Compatível com instalações com um casquilho E27 e concebido para substituição de
lâmpadas incandescentes de 40W, as MASTER LEDbulbs possibilitam enormes poupanças
de energia e minimizam o custo de manutenção sem comprometer a qualidade da luz.Pode
ser utilizado em conjunto com a maioria dos interruptores de regulação de luz de última
geração, permitindo poupanças adicionais que ajudarão os proprietários de
estabelecimentos de hotelaria a recuperar o investimento ao fim de um ano.

Energy

• Regulável: true

• Eficiência luminosa (nominal) (Nom.): 94 lm/W

• Power (Rated) (Nom): 8,5 W

Circularity

• Vida útil nominal (Nom.): 25000 h

Packaging

• SAP Weight Paper Unit (Case): 0,415 kg

• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,020 kg

Substances

• Em conformidade com RoHS da UE: Sim

Weight & Materials

• Peso líquido SAP (Peça): 0,076 kg
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