
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 LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL
Đèn nến và đèn chùm MASTER LED

Với hiệu ứng ánh sáng lung linh như đèn sợi đốt, đèn nến và đèn chùm
MASTER LED là lựa chọn lý tưởng cho mục đích chiếu sáng chung và
trang trí trong ngành khách sạn cũng như trong hộ gia đình. Dùng để
lắp ở ngọn đèn chùm, đèn trang trí gắn tường hoặc kiểu đèn hiện đại,
chất liệu thủy tinh trong suốt hoặc mờ đục có thể phù hợp với tất cả các
bộ đèn hiện có với đui E14, B15, B22 hoặc E27, làm tăng giá trị thẩm mỹ
của đèn chùm cũng như bộ đèn ngay cả khi bật và tắt, nhờ thiết kế vỏ
thủy tinh độc đáo, bắt mắt. Đèn phát ra ánh sáng ấm áp lung linh, tiết
kiệm lượng điện năng khổng lồ và giảm thiểu chi phí bảo trì.

Năng lượng

• Có thể điều chỉnh độ sáng: Có

• Quang hiệu (định mức) (Danh định): 100,00 lm/W

• Công suất (Danh định): 8 W

Tuần hoàn

• Tuổi thọ danh định (Danh định): 25000 h

Bao bì

• SAP Weight Paper Unit (Case): 0,327 kg

• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,018 kg

• SAP Weight Plastic Unit (Case): 0,016 kg

Vật liệu

• Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu: Có

Trọng lượng & Chất
liệu

• Trọng lượng tịnh SAP (Bộ): 0,084 kg
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