
Eco passport

Our eco passport

Signify membuka jalan menuju kehidupan
yang lebih cerah dan dunia yang lebih
baik. Sebagai bagian dari proses desain,
kami melakukan inovasi untuk mengurangi
dampak lingkungan dengan melakukan
aksi iklim dan dengan fokus pada
sirkularitas serta memberikan manfaat
yang lebih luas bagi dunia tempat kami
beroperasi melalui aspek sosial seperti
ketersediaan makanan, kesehatan &
kesejahteraan, serta keselamatan &
keamanan.

Kami memahami bahwa hal ini juga
penting bagi Anda. Oleh karena itu, kami
mengembangkan eco-passport yang
menjelaskan performa lingkungan dan
sosial produk kami di delapan Area Fokus
Ramah Lingkungan, yang dikembangkan
melalui proses Desain Ramah Lingkungan
kami sejak tahun 1994.

Bacaan lebih lanjut di:
https://www.philips.com/a-w/about/
sustainability/sustainable-planet/green-
products-and-green-innovation.html
© 2023 Signify Holding. All rights reserved.

MAS LED ExpertColor 15-75W 930 AR111 40D
MASTER LEDspot LV AR111

Memberikan sinar aksen hangat seperti halogen, MASTER LEDspot LV AR111 adalah solusi
retrofit yang ideal untuk aplikasi pencahayaan sorot dan umum di industri perhotelan.
MASTER LEDspot LV AR111 sangat sesuai untuk pencahayaan umum yang mengharuskan
cahaya menyala sepanjang waktu, misalnya aplikasi pencahayaan aksen kreatif di toko,
restoran, hotel, dan terutama untuk galeri, pameran, dan museum. MASTER LEDspot LV
AR111 yang dirancang dengan kuat menawarkan berbagai sudut sinar untuk penyebaran
sinar yang ditentukan secara jelas. Tidak ada UV atau IR pada sinar, sehingga sesuai untuk
menerangi objek yang peka terhadap panas (makanan, bahan organik, lukisan, dll.). Driver
pintar yang telah dipatenkan memungkinkan berbagai kompatibilitas dengan trafo
halogen elektromagnetik dan elektronik yang ada. MASTER LEDspot LV AR111 memberikan
penghematan energi yang besar dan meminimalkan biaya pemeliharaan tanpa
mengurangi tingkat kecerahan.

Energi

• Dapat diredupkan: Benar

• Daya Penerangan (nilai) (Nom): 66,00 lm/W

• Power (Rated) (Nom): 15 W

Bundar

• Nominal Masa Pakai (Nom): 40000 h

Pengemasan

• SAP Weight Paper Unit (Case): 0,630 kg

• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,050 kg

Bahan

• Sesuai pembatasan EU REACH: Ya

• Deklarasi EU REACH SVHC: Ya

• Sesuai EU RoHS: Ya

• Sesuai bebas halogen: Tidak

Berat & Material

• Salin Berat Bersih (Piece): 0,160 kg
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