Eco passport

MAS LEDspotLV D 15-75W 930 AR111 24D
MASTER LEDspot LV AR111
Τα σποτ MASTER LEDspot LV AR111 αποδίδουν θερμό λευκό φως ανάδειξης που θυμίζει φως λαμπτήρων
αλογόνων και αποτελούν την ιδανική λύση για εφαρμογές φωτισμού με σποτ στους κλάδους φιλοξενίας και
λιανικών πωλήσεων. Πρόκειται για μια ιδανική λύση για γενικό φωτισμό όπου το φως είναι αναμμένο
συνεχώς, όπως οι εφαρμογές δημιουργικού φωτισμού ανάδειξης σε καταστήματα, εστιατόρια, ξενοδοχεία
και, ιδίως, σε γκαλερί, εκθέσεις και μουσεία.Ο δυναμικός σχεδιασμός των MASTER LEDspot LV AR111
προσφέρει δυνατότητα επιλογής σε διάφορες γωνίες δέσμης. Στη δέσμη τους δεν υπάρχει υπέρυθρη (IR) ή
υπεριώδης (UV) ακτινοβολία, γεγονός που τα καθιστά ιδανικά για το φωτισμό αντικειμένων που είναι
ευαίσθητα στο φως και στη θερμότητα (τρόφιμα, οργανικά υλικά, έργα τέχνης, πίνακες ζωγραφικής κ.λπ.). Ο
«έξυπνος» οδηγός που προστατεύεται με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας παρέχει συμβατότητα με ευρύ φάσμα
υφιστάμενων μετασχηματιστών αλογόνων. Τα σποτ MASTER LEDspot LV AR111 προσφέρουν μεγάλη
εξοικονόμηση ενέργειας και ελαχιστοποιούν το κόστος συντήρησης, διατηρώντας την υψηλη ποιότητα
φωτισμού.

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/greenproducts-and-green-innovation.html
© 2021 Signify Holding. All rights reserved.

Σήμα ενεργειακής
• Δυνατότητα ρύθμισης της έντασης φωτισμού: Ναι

Κυκλικότητα
• Ονομαστική διάρκεια ζωής (ονομ.): 40000 h

• Απόδοση φωτεινότητας (ονομαστική) (ονομ.): 54,00
lm/W

• Συμβατότητα με την οδηγία RoHS της ΕΕ: Ναι

• SAP Weight Paper Unit (Case): 0,630 kg
• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,050 kg

• Power (Rated) (Nom): 15 W

Ουσίες

Συσκευασία

Βάρος και Υλικά
• Καθαρό βάρος (τεμάχιο): 0,160 kg

