
Eco passport

Our eco passport

Spoločnosť Signify vytyčuje cestu k
svetlejšiemu životu a lepšiemu svetu. V
rámci procesu návrhu zavádzame inovácie
s cieľom obmedziť vplyv na životné
prostredie prostredníctvom ochrany klímy
a sústredením sa na obehové
hospodárstvo. Naším cieľom je priniesť
viac výhod svetu, v ktorom pôsobíme,
prostredníctvom sociálnych aspektov, ako
dostupnosť potravín, zdravie a duševná
pohoda a bezpečie.

Vieme, že je to pre vás dôležité. Preto sme
pripravili ekologický pas s vysvetlením
vplyvu našich výrobkov na životné
prostredie a spoločnosť v ôsmich
ústredných oblastiach udržateľnosti, ktoré
rozvíjame v rámci postupu udržateľného
dizajnu od roku 1994.

Ďalšie texty nájdete na:
https://www.philips.com/a-w/about/
sustainability/sustainable-planet/green-
products-and-green-innovation.html
© 2021 Signify Holding. All rights reserved.

MAS LEDspotLV D 20-100W 827 AR111 40D
MASTER LEDspot LV AR111

Vďaka novému, plne kompatibilnému tvaru možno Master LEDspot LV AR111 použiť
vo väčšine svietidiel s objímkou G53 ako skutočnú priamu náhradu za existujúce
svetelné zdroje. Svetelný zdroj vytvára vizuálne žiarivý efekt vhodný pre aplikácie v
maloobchode a priestoroch HoReKa, ako napríklad v obchodoch, výkladoch a
galériách. Vysoká kvalita svetla zdôrazní skutočné farby tovaru a podčiarkne jeho
krásu. Svetelný zdroj má dlhú životnosť s vysokým zachovaním svetelného toku a
farebného podania. Nádherný dizajn svetelného zdroja ponúka výrazne definovaný
lúč s viacerými uhlami vyžarovania pre rôzne aplikácie. Nielenže je plne kompatibilný
(patentované riešenie Philips) so širokou škálou štandardných 12V halogénových
transformátorov, ale ponúka aj osvetlenie vysokej intenzity ekvivalentné k
reflektorovým halogénovým žiarovkám typu AR111 50 W, 75 W alebo 100 W.

Energia

• Stmievateľné: Áno

• Merný výkon (menovitý) (nom.): 58,00 lm/W

• Power (Rated) (Nom): 20 W

Kruhovitosť

• Nominálna životnosť (nom.): 25000 h

Balenie

• SAP Weight Paper Unit (Case): 0,630 kg

• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,050 kg

Látky

• V súlade s požiadavkami EU RoHS: Áno

Váha a materiály

• Celková hmotnosť SAP (kus): 0,160 kg
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