
Eco passport

Our eco passport

Η Signify δείχνει το δρόμο για μια
φωτεινότερη ζωή και έναν καλύτερο κόσμο.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας σχεδίασης
καινοτομούμε για να μειώσουμε τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις και να
προσφέρουμε μεγαλύτερα οφέλη στον κόσμο
που δραστηριοποιούμαστε.

Γνωρίζουμε ότι αυτό είναι σημαντικό και για
εσάς. Οπότε, δημιουργήσαμε ένα οικολογικό
διαβατήριο που εξηγεί την περιβαλλοντική και
κοινωνική απόδοση των προϊόντων μας σε
οκτώ τομείς εστίασης της βιωσιμότητας, που
αναπτύχθηκαν από το 1994 μέσω της
διαδικασίας βιώσιμης σχεδίασης.

Περαιτέρω ανάγνωση στη διεύθυνση:
https://www.philips.com/a-w/about/
sustainability/sustainable-planet/green-
products-and-green-innovation.html
© 2021 Signify Holding. All rights reserved.

MASTER LEDcandle DT 4-25W E14 B38 CL
MASTER LEDcandle

Αποδίδοντας σπινθηροβόλο φωτισμό, όπως οι λαμπτήρες πυράκτωσης, οι λαμπτήρες MASTER
LEDcandle και luster είναι ιδανικοί για γενική και διακοσμητική χρήση τόσο σε ξενοδοχεία όσο και σε
σπίτια. Οι λαμπτήρες MASTER LEDcandles με δυνατότητα ρύθμισης της έντασης επιτυγχάνουν
μεγαλύτερες αποδόσεις και ταυτόχρονα βοηθούν στη δημιουργία της επιθυμητής ατμόσφαιραςΠλήρως
ορατοί σε πολυέλαιους, απλίκες ή μοντέρνα φωτιστικά, οι διαφανείς ή ημιδιαφανείς αυτοί λαμπτήρες
ταιριάζουν σε όλα τα υφιστάμενα φωτιστικά με κάλυκα E14 και B15. Λαμβάνοντας υπόψη τις υποδείξεις
των κατασκευαστών πολυελαίων και με σχεδιασμό που βελτιώνει την αισθητική του πολυελαίου ή
φωτιστικού, όχι μόνο όταν είναι αναμμένοι, αλλά και σβηστοί, αυτοί οι λαμπτήρες διατίθενται σε ένα
κλασικό λεπτό σχήμα με ένα φακό μοναδικού, εντυπωσιακού ντιζάιν. Παράγουν ένα πανέμορφο
αστραφτερό ζεστό φως, που επιτυγχάνει τεράστια εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιεί το κόστος
συντήρησης.Οι λαμπτήρες κερί σχήματος φλόγας διατίθενται σε κλασικό λεπτό σχήμα με ένα φακό
μοναδικού, εντυπωσιακού ντιζάιν, το οποίο συμπληρώνει άψογα τα σύγχρονα κεριά LED

Σήμα ενεργειακής
• Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού: Ναι
• Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.): 65 lm/W

• Power (Rated) (Nom): 4 W

Κυκλικότητα
• Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.): 25000 h

Συσκευασία
• SAP Weight Paper Unit (Case): 0,205 kg

• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,014 kg

Ουσίες
• Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ: Ναι

Βάρος και Υλικά
• Καθαρό βάρος (τεμάχιο): 0,063 kg
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