
Eco passport

Our eco passport

Onze doelstelling is om de buitengewone
mogelijkheden van licht te benutten voor
een beter leven en een duurzamere
wereld. Innovatie is een vast onderdeel
van ons ontwerpproces, zodat de invloed
op het milieu beperkt blijft, circulariteit
centraal staat en de wereld kan profiteren
van sociale zaken als de beschikbaarheid
van voedsel, goede gezondheidszorg en
welzijn, en grotere veiligheid.

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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MAS LEDspotLV D 20-100W 830 AR111 24D
MASTER LEDspot LV AR111

De Master LEDspot LV AR111, met zijn nieuwe perfect-fit ontwerp, vervangt de meeste
verlichting met een G53 lampvoet en is daarmee een echte renovatieoplossing. De lamp
creëert een briljant visueel effect voor toepassingen in de detailhandel en horeca zoals
winkels, showrooms en galerijen. Het hoogwaardige licht verfraait, accentueert en brengt de
ware kleuren naar voren. De Master LEDspot LV AR111 heeft een lange levensduur met
langdurig lumen- en kleurbehoud. De prachtig ontworpen lamp levert een goed
gedefinieerde lichtbundel met een groot aantal bundelhoeken die passen bij
uiteenlopende toepassingen. De Master LEDspot LV AR111 maakt gebruik van TransforMax.
TransforMax is een door Philips gepatenteerde oplossing die uitwisselbaarheid met een
brede selectie van elektronische transformatoren (12V) garandeert. De lamp geeft verder
een hoge bundelintensiteit die overeenkomt met AR111 halogeenspots van 50 W, 75 W of
100 W.

Energie

• Dimbaar: Ja

• Lichtrendement (gespec.) (nom.): 60,00 lm/W

• Power (Rated) (Nom): 20 W

Circulariteit

• Nominale levensduur (nom.): 25000 h

Verpakking

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

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

Stoffen

• Conform EU RoHS-richtlijn: Ja

Gewicht en
materialen

• Nettogewicht SAP (per stuk): 0,160 kg


