
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.

MAS LEDtube 1200mm HO 26W 840 G5 VWV BR
LEDtube Mains T5

A nova Philips Master LEDtube Mains T5 oferece simplicidade ao seu projeto
de iluminação. Você não precisa mais prestar atenção na tecnologia do driver:
graças a um design exclusivo, a Philips MASTER LEDtube Mains T5 é instalada
diretamente nas luminárias acionadas por conexão com o sistema elétrico. É
simples de operar e você não precisa levar consigo o dobro de produtos! .
Perfeitamente segura, confiável e fácil de instalar a Philips MASTER LEDtube
Mains T5 é a alternativa ideal às tubulares fluorescentes padrão, para
maximizar o valor ao longo da vida útil com custos de manutenção mais
baixos e alta economia de energia.

Energia

• Regulável: Não

• Eficiência luminosa (nominal) (Nom.): 150,00 lm/W

• Power (Rated) (Nom): 26 W

Circularidade

• Vida útil nominal (Nom.): 25000 h

Embalagem

• SAP Weight Paper Unit (Case): 1,400 kg

• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,040 kg

Substâncias

• Declaração EU REACH SVHC: Sim

• Compatível com EU RoHS: Sim

• Compatível sem halogênio: Não

Peso e materiais

• Copiar peso líquido (peça): 0,240 kg
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