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Connector rings
LED-HL [~H7]

 
Tipe B

Kompatibel dengan kebanyakan
mobil

 
11172BX2

Mudah dipasang
Untuk lampu depan LED yang lebih mudah dipasang

Lampu depan H7 dilengkapi berbagai variasi braket lampu, membuat

pemasangan jadi rumit. Berkat ring konektor Philips bohlam Anda akan bisa

dipasang ke sebagian besar model mobil.

Kompatibel dengan sebagian besar model mobil

Konektor ring agar pas sempurna

Periksa kompatibilitasnya dengan mobil Anda

Periksa kompatibilitasnya dengan mobil Anda

Kualitas Philips yang andal

Lampu otomotif Philips dengan tingkat kualitas tertinggi

Logam tahan lama untuk performa yang tahan lama
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Kelebihan Utama
Konektor khusus model ring

Dengan konektor ring H7 yang dilengkapi

berbagai braket lampu, konsumen

menghadapi kesulitan untuk memasang

beberapa lampu LED. Konektor ring

memastikan bola lampu LED Philips pas

dengan berbagai jenis mobil agar Anda tidak

perlu khawatir dan bisa menikmati performa

lampu yang hebat.

Daftar positif online

Di www.philips.com/automotive, Anda bisa

menemukan informasi yang relevan untuk

mengetahui apakah mobil Anda memerlukan

konektor ring opsional. Ada tiga versi yang

tersedia: Tipe A, disertakan dengan Philips

LED HL [H7]. Tipe B dan C adalah opsi yang

dijual terpisah untuk memastikan pas dengan

lebih banyak model mobil. Daftar positif akan

memandu Anda menentukan pilihan yang

tepat. Tipe B kompatibel dengan semua

produk Philips LED.

Performa yang tahan lama

Tidak seperti kebanyakan konektor ring

dengan kualitas yang kurang baik, konektor

ring LED Philips Tipe B dan C terbuat dari

logam yang tahan lama dan tahan terhadap

suhu tinggi. Konektor ring ini telah diuji di

kondisi mobil nyata, sehingga performanya

dijamin tahan lama dan tidak harus sering

diganti.

Kualitas kelas otomotif

Lampu Philips yang berteknologi canggih

terkenal di industri otomotif, dan telah

dikenal selama lebih dari 100 tahun. Produk

Philips dengan Kualitas Kelas Otomotif

dirancang dan dikembangkan mengikuti

proses kontrol kualitas yang ketat (termasuk

norma ISO yang berlaku), secara konsisten

menghasilkan standar produksi yang tinggi.

Produsen mobil besar memilih lampu Philips,

karena jika Anda membeli Philips, Anda

membeli kualitas. Anda mendapatkan cahaya

terang dan performa berkas cahaya yang

presisi. Anda mendapatkan gaya yang

berkelas. Nikmati mengemudi yang lebih

aman dan nyaman.

Mudah dipasang

Tersedia empat versi: Tipe A, disertakan

bersama Philips LED-HL [H7]. Tipe B, Tipe C,

dan Tipe D dijual terpisah agar bisa pas

dengan model mobil tambahan. Tipe C

kompetibel dengan Philips Ultinon dan

Ultinon Essential LED-HL [~H7].
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Spesifikasi
Penjelasan produk

Teknologi: LED

Penggunaan: Lampu jauh, Lampu dekat

Nama resmi: 11172BX2

Produk: LED, LED-HL [~H7] konektor ring

Jenis: Tipe B

Spesifikasi pemasaran

Manfaat yang diharapkan: Pasti pas

Fitur utama produk: Konektor LED

Informasi pemesanan

Entri pesanan: 11172BX2

Kode pemesanan: 5121930

Data Kemasan

EAN1: 8719018051219

EAN3: 8719018051226

Jenis kemasan: X2

Informasi produk dalam kemasan

Berat kotor per buah: 80 g

Tinggi: 15,1 cm

Panjang: 8,5 cm

Berat bersih per buah: 60 g

Lebar: 19,5 cm

MOQ (untuk profesional): 10

Jumlah Kemasan: 2

* Anda bertanggung jawab untuk memastikan

penggunaan lampu LED retrofit mematuhi semua

peraturan dan undang-undang setempat yang

berlaku.
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Hak cipta dilindungi undang-

undang.
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waktu tanpa pemberitahuan. Merek

dagang adalah milik Lumileds
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