
Eco passport

Our eco passport

A Signify trilha o caminho para vidas mais
brilhantes e um mundo melhor. Como
parte do processo de design, inovamos
para diminuir nosso impacto ambiental,
realizando ações climáticas e
concentrando-se na circularidade, e
oferecemos mais benefícios para o
mundo em que atuamos por meio de
aspectos sociais como disponibilidade de
alimentos, saúde e bem-estar e segurança
e proteção.

Sabemos que isso é importante para você
também. Por isso, desenvolvemos um
passaporte ecológico explicando o
desempenho ambiental e social de
nossos produtos em oito áreas
fundamentais de sustentabilidade,
desenvolvidos através do nosso processo
de Design Sustentável desde 1994.

Leitura adicional em:
https://www.philips.com/a-w/about/
sustainability/sustainable-planet/green-
products-and-green-innovation.html
© 2023 Signify Holding. All rights reserved.

LEDspot 50W PAR20 2700K WV 25D ND SO
MASTER LEDspot PAR

Com seu desenho robusto e facho de luz branco quente, essa nova
geração de lâmpadas PAR é ideal para iluminação geral e dirigida no setor
hoteleiro. Estão disponíveis versões dimerizáveis. Elas são adequadas
especialmente para áreas públicas, como saguões, corredores, escada,
locais onde a luz está sempre acesa. É compatível com luminárias
existentes com soquete E27 e foi projetada para substituição em retrofit
das lâmpadas halógenas/incandescentes. A MASTER LEDspot PAR
proporciona grande economia de energia e diminui o custo de
manutenção sem qualquer redução do nível de iluminação.

Energia

• Regulável: Não

• Eficiência luminosa (nominal) (Nom.): 80,00 lm/W

• Power (Rated) (Nom): 6,5 W

Circularidade

• Vida útil nominal (Nom.): 25000 h

Embalagem

• SAP Weight Paper Unit (Case): 0,308 kg

• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,008 kg

• SAP Weight Plastic Unit (Case): 0,045 kg

• SAP Weight Plastic Unit (Piece): 0,008 kg

Substâncias

• Compatível com restrições EU REACH: Sim

• Compatível com EU RoHS: Sim

• Compatível sem halogênio: Não

Peso e materiais

• Copiar peso líquido (peça): 0,060 kg
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