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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
© 2022 Signify Holding. All rights reserved.

CorePro LEDtube 1200mm HO 18W 865 T8
CorePro LEDtube EM/Mains

Trubice Philips CorePro LEDtube predstavujú rýchle a jednoduché riešenie s krátkou
dobou návratnosti, ako nahradiť žiarivky T8 alebo iné LED trubice. Rad Core LED
trubíc nielenže vyžaduje iba nízku počiatočnú investíciu, ale energetická účinnosť
LED svetelných zdrojov navyše prinesie okamžitú úsporu, na ktorú sa budete môcť
spoľahnúť po celú dĺžku ich životnosti. Okrem toho vďaka rovnakej veľkosti
svetelného zdroja a rovnakému vyžarovaniu svetla ako pri žiarivkových alternatívach
nespoznáte rozdiel. K dispozícii sú dva spôsoby montáže týchto LED trubíc: zmena
zapojenia existujúcich žiarivkových svietidiel tak, aby sa trubice CorePro LEDtube
napájali priamo z elektrickej siete, alebo jednoduchá výmena žiarivkového štartéra za
LED štartér, ktorý možno používať s elektromagnetickými predradníkmi.

Energia

• Stmievateľné: Nie

• Trieda energetickej účinnosti: E

• Merný výkon (menovitý) (nom.): 111,00 lm/W

• Power (Rated) (Nom): 18 W

Kruhovitosť

• Nominálna životnosť (nom.): 30000 h

Balenie

• SAP Weight Paper Unit (Case): 0,920 kg

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

Látky

• V súlade s požiadavkami EU RoHS: Áno

Váha a materiály

• Celková hmotnosť SAP (kus): 0,220 kg

Energy efficiency ranking / External awards
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