
Eco passport

Our eco passport

A Signify lidera o caminho para vidas mais
luminosas e um mundo melhor. Como
parte do processo de conceção, inovamos
para reduzir o nosso impacto ambiental
através de medidas contra as alterações
climáticas e do foco na economia circular,
e levamos benefícios mais vastos às
zonas do mundo onde operamos através
de aspetos sociais como a disponibilidade
alimentar, a saúde, o bem-estar e a
segurança.

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.
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MASTER LED ExpertColor 3.9-35W GU10 927 25D
MASTER LEDspot ExpertColor MV

O foco MASTER LEDspot ExpertColor proporciona um ambiente acolhedor e
confortável para áreas de hotelaria, residenciais e restaurantes. Oferece uma
iluminação superior com um espetro personalizado, elevado CRI e uma profunda
funcionalidade de regulação. Além disso, o design da lente inovador, sem margens,
adequa-se a qualquer decoração de interiores com o seu visual depurado e
cuidado. E com o MASTER LEDspot ExpertColor pode tirar partido da família
completa ExpertColor, que também inclui as lâmpadas LEDspot MR16, LEDspot
AR111 e LEDspot PAR. O MASTER LEDspot ExpertColor assegura grandes poupanças
de energia e minimiza os custos de manutenção sem comprometer a qualidade da
luz e a vida útil, o que permite aos proprietários residenciais e empresariais obter o
retorno do seu investimento num curto período de tempo.

Energy

• Regulável: Apenas com reguladores específicos

• Classe de Eficiência Energética: G

• Eficiência luminosa (nominal) (Nom.): 67,95 lm/W

• Power (Rated) (Nom): 3,9 W

Circularity

• Vida útil nominal (Nom.): 40000 h

Packaging

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

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

Substances

• Em conformidade com RoHS da UE: Sim

Weight & Materials

• Copy Net Weight (Piece): 0,038 kg

Energy efficiency ranking / External awards
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