
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.

CorePro LEDtube HO 1200mm 18W865T8 AP
CorePro LEDtube EM/Mains T8

Philips CorePro LEDtubes adalah cara cepat dan mudah untuk mengganti
fluoresen T8 atau tabung LED lainnya dengan waktu pengembalian yang cepat.
Tidak hanya rangkaian Inti LEDtubes yang memerlukan investasi awal yang
rendah, tetapi efisiensi energi LED juga memberikan penghematan instan yang
dapat Anda andalkan selama masa pakai yang lama dan andal. Serta, dengan
ukuran lampu dan distribusi cahaya yang sama dengan lampu fluoresen alternatif,
Anda tidak akan melihat bedanya. Ada dua cara untuk memasang tabung LED ini:
Pengkabelan ulang lampu berbasis fluoresen yang ada sehingga CorePro
LEDtubes berfungsi langsung di sumber listrik. Atau, cukup ubah starter fluoresen
menjadi starter LED yang dapat digunakan dengan ballast Elektromagnetik Anda.

Energi

• Dapat diredupkan: salah

• Daya Penerangan (nilai) (Nom): 116,00 lm/W

• Power (Rated) (Nom): 18 W

Bundar

• Nominal Masa Pakai (Nom): 30000 h

Pengemasan

• SAP Weight Paper Unit (Case): 1,343 kg

• SAP Weight Paper Unit (Piece): 0,040 kg

Bahan

• Deklarasi EU REACH SVHC: Ya

• Sesuai EU RoHS: Ya

• Sesuai bebas halogen: Tidak

Berat & Material

• Salin Berat Bersih (Piece): 0,200 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

