
interior para
automóveis

Ultinon LED

 
LED-FEST [38 mm]

Número de lâmpadas: 1

12 V, efeito de luz diurna de
6000 K

Interior, matrícula

 
11854ULWX1

Iluminação de interior brilhante
Veja mais com LED

Não volte a perder as chaves com lâmpadas Festoon LED de 38 mm da Philips

brilhantes, elegantes e duradouras para iluminação interior e para chapas de

matrícula. A luz forte para um efeito de luz diurna de 6000 K ilumina o interior do

automóvel sem deixar de ser suave para os seus olhos.

Melhore o seu estilo

Atualize os seus faróis e o seu estilo

Luzes LED brilhantes para interior

Luzes interiores brilhantes para ver tudo dentro do seu automóvel

Boa difusão de luz

Boa distribuição da luz para melhor visibilidade

Qualidade duradoura da Philips

Iluminação automóvel da Philips ao mais alto nível de qualidade

Instalação fácil, compatível com vários modelos de automóveis

Luzes LED duradouras

Iluminação LED resistente e de longa duração



interior para automóveis 11854ULWX1

Destaques Especificações
Luz interior elegante

As suas necessidades de iluminação e gosto

podem ser diferentes consoante a aplicação.

Para o interior do seu automóvel, pode

escolher entre uma grande variedade de

lâmpadas LED Philips Ultinon para garantir

mais brilho. Escolha um efeito branco suave

confortável com 4000 Kelvin. O seu

automóvel é uma expressão de quem é.

Marque a diferença com estilo com as luzes

LED para interior PhIlips.

Veja melhor o interior do seu automóvel

Mais tarde ou mais cedo, todos acabamos por

andar à procura do telemóvel, das chaves ou

do sapato do nosso filho ou de qualquer outro

objecto dentro de um automóvel mal

iluminado. Com a iluminação LED da Philips

para o interior do automóvel, obtém uma luz

suave e brilhante, com uma difusão uniforme.

Na próxima vez que procurar algo na

bagageira, no porta-luvas ou no chão do seu

automóvel, poderá ver exactamente o que

está a fazer e encontrar o que procura com

facilidade.

Iluminação LED de longa duração

Quer umas luzes para automóvel brilhantes e

elegantes, mas não pretende continuar a

substituir as lâmpadas fundidas. Essa é uma

das maiores fraquezas dos faróis

convencionais: quanto mais potente for a luz,

menor será a vida útil. Funcionando com o

mesmo nível de intensidade de luz, os LED

duram mais tempo. E as luzes LED Philips

Ultinon possuem uma resistência adicional ao

calor e vibração, o que as torna numa escolha

ideal para obter um desempenho duradouro.

Boa difusão de luz

A gama de iluminação exterior LED da Philips

foi concebida para uma distribuição

inteligente da luz, de modo a assegurar que a

luz de sinalização é projetada para onde

precisa (seja marcha-atrás, travagem ou

sinalização). Com um ângulo amplo e uma

boa difusão de luz, além de conseguir ver

melhor a estrada, os outros condutores

também o conseguem ver melhor.

Qualidade de grau automóvel

A iluminação tecnologicamente avançada da

Philips é reconhecida na indústria automóvel

há mais de 100 anos. Os produtos de

qualidade de grau automóvel da Philips foram

concebidos e desenvolvidos seguindo

processos rígidos de controlo de qualidade

(que incluem as normas ISO aplicáveis), o que

resulta em elevados padrões de produção. Os

principais fabricantes de automóveis

escolhem as lâmpadas Philips porque quando

compra produtos Philips, adquire também

qualidade. Adquire uma luz brilhante potente.

Adquire estilo topo de gama.

Instalação rápida e fácil!

Concebidas para serem facilmente instaladas

em veículos compatíveis, os condutores com

experiência em manutenção serão capazes de

atualizar as luzes compatíveis com facilidade.

Dados da embalagem

EAN1: 8719018050038

EAN3: 8719018050045

Tipo de embalagem: X1

Descrição do produto

Tecnologia: LED

Alcance: LED Ultinon

Tipo: Festoon

Homologação ECE: NÃO

Encaixe: SV8,5

Aplicação: Interior, matrícula

Designação, Tipo de LED: LED-FEST [38

mm]

Caraterísticas elétricas

Voltagem: 12 V

Especificações de marketing

Vantagens esperadas: Estilo

Destaque do produto: Iluminação de interior

brilhante

Caraterísticas da luz

Temperatura da cor: Até 6000 K

Lúmenes: 50

Informações sobre encomendas

Apresentação de encomendas: 11854ULWX1

Código de encomenda: 5003830

Informações da embalagem exterior

Altura: 8,5 cm

Comprimento: 19,5 cm

Largura: 15,1 cm

Peso bruto por unidade: 0,27 kg

Informação do produto embalado

Altura: 9,2 cm

Comprimento: 6,8 cm

Largura: 2,8 cm

Quantidade mínima de encomenda (para

profissionais): 10

Quantidade na embalagem: 1

Vida útil

Vida útil: Até 8 anos

* É sua responsabilidade garantir que o uso das luzes

LED retrofit esteja em conformidade com os requisitos

legais locais aplicáveis.
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