interior do carro
Ultinon LED
LED -FEST [30 mm]
12 V, Número de lâmpadas: 1

Efeito luz do dia, 12 V, 6000 K
Interior, placa
11860ULWX1

Iluminação interna brilhante
Veja mais opções com LED

Nunca mais perca suas chaves com as lâmpadas Torpedos Philips LED de
30mm,brilhantes, modernas e duráveis, para iluminação interna e de placa. A luz
mais intensa com efeito de luz do dia de 6000 K ilumina o interior de seu carro,
sem agredir seus olhos.
Atualize seu estilo
Atualize suas luzes, atualize seu estilo

Lâmpadas internas LED brilhantes

Luzes internas brilhantes para ver tudo dentro do carro

Ótima difusão de luz

Boa distribuição de luz para melhorar a visibilidade

Qualidade durável Philips

Iluminação automotiva Philips com o mais alto nível de qualidade
Fáceis de instalar e compatíveis com muitos modelos de automóveis

Lâmpadas de LED de longa duração

Iluminação de LED resistente e de longa duração

interior do carro

11860ULWX1

Destaques

Especiﬁcações

Iluminação interna moderna

Suas necessidades e preferencias de
iluminação podem variar de acordo com a
aplicação. Para o interior do seu carro, você
pode selecionar uma variedade de lâmpadas
de LED Philips Ultinon para mais brilho.
Selecione um confortável e acolhedor branco
4000 Kelvin. Seu carro é uma expressão do
que você é, então reaﬁrme o seu estilo com
as luzes de LED interiores da Philips.

Enxergue melhor dentro do carro

Não importa se é seu telefone, suas chaves
ou um sapatinho perdido de criança, em
algum momento você terá de procurar algum
item fora do lugar em um carro mal
iluminado. Com a iluminação interna de LED
da Philips, você obterá uma luz acolhedora,
brilhante e uniformemente difusa. Então, da
próxima vez que estiver procurando algo no
porta-malas, porta-luvas ou no assoalho do
carro, você conseguirá ver exatamente o que
está fazendo e encontrar qualquer coisa com
facilidade.

Iluminação de LED de longa durabilidade

Você quer que as luzes do carro sejam
brilhantes e elegantes. No entanto, você não
quer ﬁcar sempre trocando lâmpadas com
defeito. Este é um dos principais pontos
fracos dos faróis convencionais: quanto mais
potente é a luz, menor é a sua vida útil. Com
a mesma intensidade da luz, os LEDs duram
muito mais. E as luzes de LED Philips Ultinon

têm uma resistência adicional ao calor e à
vibração, o que as tornam a escolha perfeita
para um desempenho de longa duração.

Ótima difusão de luz

O alcance da iluminação externa em LED da
Philips foi projetado para proporcionar uma
distribuição inteligente de luz e garantir que
a luz da sinalização externa seja projetada
onde você precisa dela (quer esteja em
marcha à ré, frenando ou dando seta). Com
um ângulo amplo e boa difusão de luz, não
apenas você é capaz de enxergar melhor a
pista, como também ﬁcará mais visível aos
outros motoristas.

Qualidade automotiva

A iluminação Philips com tecnologia avançada

é reconhecida no setor automotivo há mais de
100 anos. Os produtos Philips com
qualidade automotiva são projetados e
desenvolvidos após rigorosos processos de
controle de qualidade (incluindo padrões ISO
aplicáveis), o que leva a altos padrões de
produção. Os principais fabricantes de
automóveis escolhem as lâmpadas Philips,
pois, ao comprar produtos Philips, você
também compra qualidade. Você obterá luz
brilhante intensa e estilo de última geração.

Prontos e instalados!

Projetada visando a fácil instalação nos
veículos compatíveis, os motoristas com
experiência em manutenção serão capazes de
modernizar sua iluminação sem grandes
di ﬁculdades.

Informações da embalagem
E AN1: 8727900398939
E AN3: 8719018050021
Tipo da embalagem: X1

Descrição do produto

Tecnologia: LED
Linha: LED Ultinon
Tipo: Torpedo
Homologação ECE : NÃO
Base: SV8,5
Aplicação: Interior, placa
Tipo de designação LED : LED -FEST [30 mm]

Características elétricas
Voltagem: 12 V

Especiﬁcações de marketing

Benefícios esperados: Estilo
Destaque do produto: Iluminação interna
brilhante

Características da luz

Temperatura de cor: Até 6000K
Lumens: 50

Informações do pedido

Entrada do pedido: 11860ULWX1
Código do pedido: 39893930

Informações na embalagem externa
Altura: 8,5 cm
Comprimento: 19,5 cm
Largura: 15,1 cm
Peso bruto por peça: 0,27 kg

Informações do produto fornecido

Altura: 9,2 cm
Comprimento: 6,8 cm
Largura: 2,8 cm
Quantidade mínima (para proﬁssionais): 10
Quantidade no pacote: 1

Durabilidade

Vida útil: Até 8 anos
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* É sua responsabilidade garantir que o uso das luzes
retroﬁt de LED esteja em conformidade com os
requisitos legais locais aplicáveis.
* A partir de janeiro de 2021 entra em vigor a resolução
667 do Contran, que proibe a troca da tecnologia

original da lâmpada do veículo por outra tecnologia
como o LED. O uso da lâmpada de LED continua
permitido fora das vias públicas, como atividades oﬀroad, autódromos, propriedades privadas, etc

