Eco passport

MASTER LED MR16 ExpertColor 7.2-50W 940 10D

MASTER LEDspot ExpertColor LV
MASTER LEDspot LV ExpertColor tạo bầu không khí ấm áp và thư thái
cho khách sạn, nhà ở và nhà hàng. Một không gian ngập đầy ánh sáng
đẳng cấp với phổ sáng tùy chỉnh, CRI cao và tính năng điều chỉnh độ
sáng sâu. Và kết quả là? Trải nghiệm ánh sáng tuyệt vời cho người
dùng. Không chỉ có thế, thiết kế nắp kính không viền sáng tạo sẽ phù
hợp với hầu hết mọi phong cách trang trí, mang đến diện mạo gọn gàng
và ngăn nắp cho nội thất. Ngoài ra, bạn có thể tận dụng ưu điểm của
loạt đèn ExpertColor, bao gồm đèn chiếu điểm LEDspot MV và đèn
LEDspot Par.

Our eco passport
Signify mở đường đến với một cuộc sống
tươi sáng hơn, một thế giới tốt đẹp hơn.
Trong quá trình thiết kế, chúng tôi đã cải
tiến để giảm tác động đến môi trường qua
các hành động thiết thực vì khí hậu, chú
trọng vào mô hình tuần hoàn, đem lại lợi
ích trên diện rộng cho thế giới thông qua
các khía cạnh xã hội như sức khỏe thể chất
và tinh thần, đảm bảo an toàn và an ninh,
cũng như góp phần đảm bảo có đủ nguồn
lương thực.
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.
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Năng lượng
• Có thể điều chỉnh độ sáng: Có

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

• Quang hiệu (định mức) (Danh định): 66,67 lm/W

• Tuân thủ tiêu chuẩn RoHS châu Âu: Có

• SAP Weight Paper Unit (Case): 0,140 kg
• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,008 kg

• Công suất (Danh định): 7,2 W

Vật liệu

Bao bì

Trọng lượng & Chất
liệu
• Trọng lượng tịnh SAP (Bộ): 0,034 kg

