
Eco passport

Our eco passport

Signify dẫn lối tới một cuộc sống tươi sáng
hơn và một thế giới tốt hơn. Trong quá
trình thiết kế, chúng tôi đổi mới để giảm
tác động tới môi trường và mang đến cho
thế giới chúng ta nhiều lợi ích hơn.

Chúng tôi biết đây cũng là một điều quan
trọng với bạn. Vậy nên, chúng tôi đã phát
triển Eco Passport để giải thích hiệu quả
môi trường và xã hội của sản phẩm trên
trong tám Lĩnh vực Trọng tâm Phát triển
bền vững, được phát triển qua quá trình
Thiết kế Bền vững của chúng tôi từ năm
1994.

Đọc thêm tại:
https://www.philips.com/a-w/about/
sustainability/sustainable-planet/green-
products-and-green-innovation.html
© 2021 Signify Holding. All rights reserved.

Master LEDTube 600 mm 10W 865 T8 I W
MASTER LEDtube EM/Mains T8

MASTER LEDtube của Philips tích hợp nguồn sáng LED vào hình dạng
bóng đèn huỳnh quang kiểu truyền thống. Thiết kế độc đáo tái hiện
hoàn hảo hình dạng của bóng đèn huỳnh quang truyền thống, đến nỗi
khó phân biệt với đèn huỳnh quang. Đây là sản phẩm dành cho những
ai đang tìm kiếm lựa chọn xứng đáng với giá trị đồng tiền trong phạm vi
ngân sách có giới hạn, cũng như đang muốn thay thế bóng đèn cho
hiệu ứng ánh sáng tốt hơn và tuổi thọ cao hơn.

Năng lượng

• Có thể điều chỉnh độ sáng: Không

• Quang hiệu (định mức) (Danh định): 105,00 lm/W

• Công suất (Danh định): 10 W

Tuần hoàn

• Tuổi thọ danh định (Danh định): 40000 h

Bao bì

• SAP Weight Paper Unit (Case): 0,600 kg

• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,032 kg

Vật liệu

• Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu: Có

Trọng lượng & Chất
liệu

• Trọng lượng tịnh SAP (Bộ): 0,134 kg

https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html
https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html
https://www.philips.com/a-w/about/sustainability/sustainable-planet/green-products-and-green-innovation.html

