
 

Bola lampu sein
mobil

Ultinon Pro6000 SI

 
LED-AMB [~P21W]

Jumlah bola lampu: 2

12V, Kuning Terang

Sistem otomotif canggih

 

11498AU60X2

Nikmati kecerahan jangka panjang
Lampu sen yang lebih terang dan elegan

Untuk pengalaman berkendara yang bergaya, ganti ke lampu sen Philips Ultinon Pro6000 LED-AMB [˜P21W].

Warna oranye kemerahan lampu ini terang di siang hari dan terlihat bagus sehingga Anda dapat memberi sinyal

secara aman dan penuh gaya.

Visibilitas superior

Beri tahukan arah yang Anda tuju dengan lampu eksterior yang lebih terang

Informasi keamanan instan untuk pengemudi lainnya

Desain ergonomis dengan susunan tiga LED

Lampu sen canggih dan bergaya

Ganti lampu Anda agar tampil semakin bergaya

Performa yang sangat tahan lama

Masa pakai yang disempurnakan hingga 5.000 jam

Penggantian plug-and-play yang mudah

Mudah dipasang dan kompatibel dengan sebagian besar model mobil

Kompatibel dengan sistem listrik sebagian besar mobil

Tanpa flicker untuk kebanyakan mobil
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Kelebihan Utama Spesifikasi
Kecerahan luar biasa

Menyalakan lampu sein sebelum berbelok

sangatlah penting bagi keselamatan Anda.

Untuk menghindari tabrakan, pengemudi lain

perlu tahu arah pergerakan Anda. Kebutuhan

akan lampu sein yang cerah dan terang

menjadi kian mendesak, terutama ketika

cuaca buruk mengurangi visibilitas

pengemudi di jalan. Lampu sein LED Philips

Ultinon Pro6000 menghadirkan cahaya

kuning terang untuk lampu sein dan lampu

mobil lainnya. Mobil Anda mencerminkan

banyak hal tentang Anda, maka

ekspresikanlah gaya Anda dengan lampu sein

LED Philips.

Teknologi langsung menyala

Dibandingkan lampu pijar, LED Philips

Ultinon Pro6000 langsung menyala untuk

memastikan pengemudi lain dapat bereaksi

lebih cepat, sehingga menjadikan Anda lebih

aman.

Distribusi cahaya yang seragam

Untuk lampu sein dan lampu mobil lainnya,

LED Philips Ultinon Pro6000 menghadirkan

distribusi cahaya yang seragam. Sudutnya

yang lebar memastikan bahwa cahaya

diproyeksikan ke arah yang dibutuhkan.

Lampu LED elegan

Karena tujuan utama lampu eksterior adalah

untuk membantu Anda melihat dan terlihat,

tidak ada alasan mengapa Anda tidak bisa

terlihat bagus pada saat yang sama. Jika

Anda ingin semakin bergaya tanpa membeli

mobil baru, mengganti lampu eksterior Anda

dengan LED Philips Ultinon Pro6000 adalah

cara cerdas untuk membelanjakan uang Anda.

Masa pakai hingga 5.000 jam

Anda menginginkan lampu mobil yang terang

dan bergaya, namun Anda tidak ingin terus

mengganti lampu yang rusak. Ini adalah

kelemahan utama bola lampu konvensional -

semakin kuat cahayanya, semakin pendek

masa pakainya. Bahkan dengan intensitas

cahaya yang lebih tinggi, LED tahan lebih

lama. Lampu LED Philips Ultinon Pro6000

dibuat agar bertahan lama. Berkat fitur

seperti teknologi LED canggih dan sistem

manajemen panas tingkat lanjut, alat ini

dapat bertahan hingga 5.000 jam

pengoperasian.

Siap, stabil, terpasang!

Nikmati pengalaman plug-and-play: Dengan

Philips Ultinon Pro6000, penggantian bohlam

menjadi cepat dan mudah.

Kompatibilitas kelistrikan

LED retrofit dan bohlam konvensional

berbeda dalam hal watt, komposisi, dan

konsumsi daya. Mengganti bohlam

konvensional Anda dengan LED lain dapat

menimbulkan masalah. Lampu Philips Ultinon

Pro6000 kompatibel dengan listrik di

kebanyakan mobil. Adaptor tambahan

tersedia sebagai aksesori untuk mengatasi

masalah, jika diperlukan. Kami menyediakan

solusi lengkap.

Imunitas terhadap arus gelap

LED retrofit dan bohlam konvensional

berbeda dalam hal watt, komposisi, dan

konsumsi daya. Mengganti bohlam

konvensional Anda dengan LED lain dapat

menyebabkan flicker karena arus gelap atau

residual. Philips Ultinon Pro6000 Festoon

dilengkapi dengan imunitas terhadap arus

gelap, sehingga tidak ada flicker untuk

kebanyakan mobil.

Masa pakai

Masa pakai: 5.000 jam

Karakteristik cahaya

Suhu warna: Kuning

Lumen: 80

Spesifikasi pemasaran

Manfaat yang diharapkan: Lampu sen yang

lebih terang dan elegan

Fitur utama produk: LED Kelas Otomotif,

Kecerahan luar biasa, Distribusi cahaya yang

seragam

Informasi pemesanan

Entri pesanan: 11498AU60X2

Kode pemesanan: 72160630

Data Kemasan

EAN1: 6974260721606

EAN3: 6974260721613

Jenis kemasan: X2

Informasi kemasan luar

Berat kotor per buah: 0,51 kg

Berat bersih per buah: 360 g

Tinggi: 13,5 cm

Panjang: 9,5 cm

Lebar: 1.5 cm

Informasi produk dalam kemasan

Berat kotor per buah: 36 g

Berat bersih per buah: 13 g

Tinggi: 10,3 cm

Panjang: 14,2 cm

Lebar: 12,1 cm

MOQ (untuk profesional): 10 pak

Jumlah Kemasan: 2 potong

Penjelasan produk

Penggunaan: Lampu sein depan, Lampu sein

belakang

Alas: BAU15S

Nama resmi: P21W LED kuning 11498 AU60

12V X2

Pengesahan ECE: TIDAK

Produk: Ultinon Pro6000 SI

Teknologi: LED

Voltase: 12 volt

Jenis: LED-AMB [~P21W]

* Tidak berstandar ECE
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