
interiör
Ultinon LED

 
LED-FEST [43 mm]

Antal lampor: 1

12 V, 6 000 K, dagsljuseffekt

Inredning

 
11864ULWX1

Ljus interiörbelysning
Se mer med LED

Tappa aldrig bort dina nycklar igen med den ljusa, snygga och hållbara

interiörlampan Philips LED 43mm Festoon för insidan av bilen eller på

registreringsskylten. Det starka dagsljusliknande ljuset på 6 000 K lyser upp

insidan av din bil samtidigt som det är skonsamt för dina ögon.

Uppgradera din stil

Uppgradera dina lampor, uppgradera din stil

LED-interiörlampor med starkt ljus

Stark interiörbelysning för att se allt inuti bilen

God ljusspridning

God ljusspridning för bättre sikt

Hållbar Philips-kvalitet

Philips bilbelysning av högsta kvalitet

Enkel installation och kompatibel med många bilmodeller

LED-lampor med lång livslängd

Tålig och hållbar LED-belysning



interiör 11864ULWX1

Funktioner Specifikationer
Stilren interiörbelysning

Dina behov vad gäller belysning och smak kan

variera beroende på användning. För bilens

interiör kan du välja bland en rad olika Philips

Ultinon LED-lampor för mer ljusstyrka. Välj

ett behagligt varmvitt ljus på 4 000 Kelvin.

Smarta bilförare väljer Philips LED-

interiörlampor för en riktigt snygg look.

Se mer inuti bilen

Vi har nog alla någon gång behövt leta efter

något i en dåligt upplyst bil – oavsett om det

är din telefon, dina nycklar eller ditt barns

ena sko som saknas. Med Philips LED-

interiörbelysning får du ett varmt, starkt och

jämnt spritt ljus. Så nästa gång du letar efter

något i bagageluckan, i handskfacket eller på

golvet i bilen kommer du att kunna se exakt

vad du gör och enkelt hitta allt.

LED-ljus med lång livslängd

Du vill ha klara och snygga billampor, men du

vill inte behöva byta ut lampor som gått

sönder. Just detta är en av vanliga

strålkastares svaghet – ju kraftfullare lampa,

desto kortare livslängd. Lysdioder med samma

ljusintensitet håller mycket längre. Och

Philips Ultinon LED-lamporna har extra

motståndskraft mot värme och vibrationer,

vilket gör dem till det perfekta valet för

långvariga prestanda.

God ljusspridning

Philips LED-ytterbelysning är utformad för

smartare ljusspridning för att säkerställa att

den yttre belysningen projiceras där du

behöver ljus (oavsett om det är för att backa,

stanna eller signalera). Med bra, bred

ljusspridning ser du inte bara mer av vägen –

andra förare ser även mer av dig.

Automotive Grade-kvalitet

Den tekniskt avancerade belysningen från

Philips är välkänd inom fordonsindustrin, och

har varit det i över 100 år. Philips produkter är

designade och utvecklade enligt strikta

processer för kvalitetskontroll (inklusive

tillämpliga ISO-normer), vilket leder till

genomgående höga produktionsstandarder.

Stora biltillverkare väljer Philips-lampor, för

när du köper Philips köper du kvalitet. Du får

kraftfullt, starkt ljus. Du får en exklusiv stil.

Klara, färdiga, installerat!

Lamporna är designade för att enkelt kunna

installeras i kompatibla fordon, och förare

med erfarenhet av underhåll kan enkelt

uppgradera kompatibla lampor.

Förpackningsinformation

EAN1: 8719018050052

EAN3: 8719018050069

Förpackningstyp: X1

Produktbeskrivning

Teknik: LED

Sortiment: Ultinon LED

Typ: Festong

ECE-certifierad: NEJ

Sockel: SV8,5

Tillämpning: Interiör, registreringsskylt

Beteckning LED-typ: LED-FEST [43 mm]

Elektriska specifikationer

Spänning: 12 V

Försäljningsspecifikationer

Väntade fördelar: Typ

Produktbeskrivning: Ljus interiörbelysning

Ljusegenskaper

Färgtemperatur: Upp till 6 000 K

Lumen: 50

Beställningsinformation

Beställningspost: 11864ULWX1

Beställningskod: 5005230

Förpackningsinformation

Höjd: 8,5 cm

Längd: 19,5 cm

Bredd: 15,1 cm

Bruttovikt per del: 0,27 kg

Produktinformation i förpackning

Höjd: 9,2 cm

Längd: 6,8 cm

Bredd: 2,8 cm

Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 10

Antal i förpackning: 1

Livslängd

Livslängd: Upp till åtta år

* Det är ditt eget ansvar att användningen av LED-

lampor överensstämmer med gällande lagliga krav.
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