
Eco passport

Our eco passport

Als geboren innovators zetten we ons als
Signify in om de kwaliteit van het leven
van mensen te verbeteren met slimme,
gezonde en duurzame
verlichtingsoplossingen. Door deze visie
lopen we voorop in de innovatie van de
verlichtingsindustrie. Vernieuwing is altijd
een onderdeel van ons ontwerpproces en
met innovaties als circulaire en connected
verlichting zetten we duurzaamheid
centraal. Want slimmer en zuiniger
omgaan met grondstoffen en energie is
een must.

We helpen bedrijven, consumenten en
steden om hun energieverbruik en CO2-
emissie te verlagen. Daarom komen we
met het eco-paspoort: een toelichting op
de maatschappelijke en milieutechnische
prestaties van onze producten. Die
prestaties worden getoetst aan de hand
van de acht duurzaamheidscriteria (op het
gebied van ontwerp en productie), die wij
sinds 1994 hebben ontwikkeld.

Lees meer op:
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MASTER LEDlustre DT 4-25W E27 P48 CL
Master LEDkaars- en kogellampen

Philips MASTER LEDkaars- en kogellampen leveren sprankelende lichteffecten
die doen denken aan het licht van gloeilampen en zijn ideaal voor algemene
en decoratieve verlichting in zowel horeca als in woonomgevingen. Toegepast
in kroonluchters, wand- of moderne armaturen; de kaarslampen en
kogellampen met mat- en helder glas passen in alle bestaande armaturen met
een E14- of E27-lampvoet. Mede door het het unieke, oogstrelende
lensontwerp versterken ze de esthetische aantrekkingskracht van de
kroonluchter of armatuur, niet alleen brandend maar ook als ze uit zijn. Ze
produceren een mooi sprankelend warmwit licht dat enorme
energiebesparingen geeft en onderhoudskosten minimaliseert.

Energie

• Dimbaar: Ja

• Lichtrendement (gespec.) (nom.): 65 lm/W

• Power (Rated) (Nom): 4 W

Circulariteit

• Nominale levensduur (nom.): 25000 h

Verpakking

• SAP Weight Paper Unit (Case): 0,235 kg

• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,015 kg

Stoffen

• Conform EU RoHS-richtlijn: Ja

Gewicht en
materialen

• Nettogewicht SAP (per stuk): 0,072 kg


