
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.

MASTER LED 6.5-50W 927 MR16 36D Dim
MASTER LEDspot LV

Proporcionando um intenso facho de luz, a MASTER LEDspot LV é uma solução ideal para
substituição de lâmpadas convencionais. O MASTER LEDspot LV foi criado para substituir refletores
halógenos ou incandescentes. Ele consegue obter cores naturais, possibilita ambiente aconchegante
e confortável para a aplicação residencial e comercial. Destaca a beleza do produtos nas lojas. O
novo compartimento reduzido permite o ajuste perfeito com a maioria das luminárias no mercado
com um suporte MR16 GU 5.3. Ele não apenas emprega a solução patenteada da Philips para garantir
a mais ampla compatibilidade possível com transformadores eletrônicos de halogênio padrão de 12 V,
como também oferece alta intensidade de facho equivalente a refletores halógenos MR16. A função
de regulação permite criar a atmosfera desejada e funciona com uma ampla seleção de reguladores.
Seu alto SDCM garante uma consistência de cores mais rigorosa, que é mantida durante a vida útil do
produto. O MASTER LEDspot LV proporciona uma enorme economia de energia e minimiza os custos
de manutenção sem comprometer a qualidade da luz e a vida útil, permitindo que proprietários de
residências e empresas obtenham um retorno de seu investimento em pouco tempo.

Energia

• Regulável: Somente com dimmers específicos

• Eficiência luminosa (nominal) (Nom.): 76,00 lm/W

• Power (Rated) (Nom): 6,5 W

Circularidade

• Vida útil nominal (Nom.): 40000 h

Embalagem

• SAP Weight Paper Unit (Case): 0,234 kg

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

Substâncias

• Declaração EU REACH SVHC: Sim

• Compatível com EU RoHS: Sim

• Compatível sem halogênio: Não

Peso e materiais

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