
Eco passport

Our eco passport

Η Signify δείχνει τον δρόμο για μια
φωτεινότερη ζωή και έναν καλύτερο κόσμο.
Στο πλαίσιο της διαδικασίας σχεδίασης
καινοτομούμε για να μειώσουμε τις
περιβαλλοντικές επιπτώσεις λαμβάνοντας
μέτρα για την προστασία του περιβάλλοντος
και εστιάζοντας στην κυκλικότητα και για να
προσφέρουμε μεγαλύτερα οφέλη στον κόσμο
όπου δραστηριοποιούμαστε μέσω
κοινωνικών πτυχών, όπως η διαθεσιμότητα
τροφίμων, η υγεία και ευεξία, η ασφάλεια και η
προστασία.

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
© 2023 Signify Holding. All rights reserved.

MAS LEDtube 1200mm UE 13.5W 865 T8
MASTER LEDtube T8 Ultra Efficient

Με τις τιμές της ενέργειας να αυξάνονται και την Πράσινη Συμφωνία 2 της
ΕΕ να συνεχίζει να χρηματοδοτεί ενεργειακά αποδοτικές ανακαινίσεις
κτηρίων, πολλοί εξετάζουν τρόπους για να κάνουν τον φωτισμό της
εταιρείας τους πιο βιώσιμο. Το νέο Philips MASTER LEDtube Ultra
Efficient T8 είναι μια πραγματική ανακάλυψη στον δρόμο για πιο βιώσιμο
φωτισμό. Αντικαθιστά απευθείας τον υπάρχοντα σωλήνα φθορισμού ή τον
σωλήνα LED και προσφέρει άμεσα μεγάλη μείωση του ενεργειακού κόστους
καθώς και πολύ μεγαλύτερη διάρκεια ζωής!

Σήμα ενεργειακής
• Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού: Όχι
• Κατηγορία ενεργειακής απόδοσης: B
• Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.): 185 lm/W

• Power (Rated) (Nom): 13,5 W

Κυκλικότητα
• Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.): 70000 h

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

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

Ουσίες
• Συμμορφώνεται με τους περιορισμούς του κανονισμού

REACH της EE: Ναι
• Δήλωση ΕΕ REACH SVHC: Ναι
• Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ: Ναι
• Συμβατό με τα πρότυπα χωρίς αλογόνο: Όχι

Βάρος και Υλικά
• Καθαρό βάρος αντιγράφου (τεμάχιο): 0,230 kg

Energy efficiency ranking / External awards
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