
Eco passport

Our eco passport

A Signify utat mutat egy ragyogóbb jövő
és egy jobb világ felé. A tervezési
folyamat részeként innovációink az
éghajlatváltozás ellen fellépve és a
körforgásos gazdaságba illeszkedve
csökkentik a környezeti terhelést, és
szélesebb körű előnyöket nyújtanak a
világnak, ahol dolgozunk, olyan
területeken, mint az élelmiszer-ellátás, az
egészség és a jólét, valamint a biztonság
és a védelem.

Tudjuk, hogy ez Önnek is fontos. Ezért
környezetvédelmi útlevelet fejlesztettünk
ki, amely leírja termékeink környezeti és
társadalmi teljesítményét nyolc Kiemelt
Fenntarthatósági Területen, melyeket a
Fenntartható Tervezés folyamatunk során
fejlesztünk 1994 óta.

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

MasterConnect LEDtube IA 1200mm UO 16W865 T8
MasterConnect LEDtube EM/hálózat T8

Bemutatkoznak a MasterConnect LEDtube fénycsövek – ezekkel a régi fényforrások
kiváltására alkalmas, okos T8-as lámpákkal könnyű és zökkenőmentes az áttérés a
hálózatalapú világításra. Az intuitív alkalmazással egyszerűen üzembe helyezhető
MasterConnect LEDtube fénycsövek maximális energiatakarékosságra is
beprogramozhatók, a kényelmet pedig vezeték nélküli hálózaton keresztül vezérelhető,
automatizált világítással szolgálják. A termékek bővíthetők és beépíthetők nagyobb
rendszerekbe. Ha további kényelmi szolgáltatásokat vagy funkciókat szeretne, például
élne a távvezérlés lehetőségével, vagy egy irányítópulttal szeretné vezérelni a világítást,
megtarthatja a jelenlegi fényforrásokat, és mindössze egy átjáróelemmel kell bővíteni a
rendszert, hogy a felhős rendszerek minden kényelmét megtapasztalhassa. Ennél
egyszerűbben nem is lehetne új szintre emelni a világítástechnikai megoldásokat.

Energiatakarékosság

• Szabályozható: Vezeték nélküli fényerő-

szabályozás

• Energiatakarékossági osztály: D

• Fényhasznosítás (névleges) (névleges): 156 lm/W

• Teljesítmény (névleges) (névleges): 16 W

Kör alak

• Névleges élettartam (névleges): 60000 h

Csomagolás

• SAP Weight Paper Unit (Case): 0,710 kg

• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,044 kg

Anyagok

• Megfelel az EU REACH korlátozásainak: Igen

• EU REACH SVHC nyilatkozat: Igen

• Megfelel az EU RoHS irányelvnek: Igen

• Halogénmentes: Nem

Súly és anyagok

• Net Weight (Piece): 0,230 kg

Energy efficiency ranking / External awards
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