
 

Bola lampu sein
mobil

Ultinon Pro6000 SI

 
LED-FEST 43mm

Jumlah bola lampu: 1

12 V, 6000 K Putih sejuk

Sistem otomotif canggih

 

11866CU60X1

Nikmati kecerahan jangka panjang
Lampu sen yang lebih terang dan elegan

Untuk pengalaman berkendara yang bergaya, ganti ke LED festoon 43 mm Philips Ultinon Pro6000 untuk lampu

interior. Cahaya 6000 K yang kuat akan menerangi interior mobil Anda, tetapi tetap nyaman di mata.

Visibilitas superior

Terangi interior mobil Anda dengan bohlam LED yang terang

Dioptimalkan untuk meningkatkan visibilitas

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
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Kelebihan Utama Spesifikasi
Kecerahan luar biasa

Pilih lampu LED Philips Ultinon Pro6000

putih terang kami untuk visibilitas dan gaya

yang superior di dalam mobil Anda. Ubah

pengalaman berkendara Anda dengan lampu

terang nan trendi ini. Kini Anda dapat

menikmati cahaya interior yang terang, baik

saat mencari ponsel yang jatuh, saat

penumpang lain ingin membaca, atau saat

mencari rute terbaik ke tujuan Anda.

Distribusi cahaya yang seragam

Lampu interior LED Philips Ultinon Pro6000

memberikan efek cahaya siang hari yang kuat

hingga 6000 K, sehingga menerangi

kompartemen penumpang mobil Anda dengan

lampu yang terang, seragam, dan trendi.

Lampu LED elegan

Jika Anda ingin meningkatkan pencahayaan

dan gaya interior kendaraan, pilihlah lampu

LED Philips Ultinon Pro6000. Cahaya putih

yang terang akan membantu Anda melihat isi

dasbor, menemukan ponsel atau dompet

yang terjatuh di bawah kursi, atau mencari

barang di bagasi. Selain membantu Anda

melihat lebih baik, lampu ini juga elegan.

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.

Masa pakai

Masa pakai: 5.000 jam

Karakteristik cahaya

Suhu warna: 6000 K

Lumen: 100

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: 11866CU60X1

Kode pemesanan: 72130930

Data Kemasan

EAN1: 6974260721309

EAN3: 6974260721316

Jenis kemasan: X1

Informasi kemasan luar

Berat kotor per buah: 0,27 kg

Berat bersih per buah: 200 g

Tinggi: 13,5 cm

Panjang: 9,5 cm

Lebar: 1.5 cm

Informasi produk dalam kemasan

Berat kotor per buah: 20 g

Berat bersih per buah: 2 g

Tinggi: 10,3 cm

Panjang: 14,2 cm

Lebar: 12,1 cm

MOQ (untuk profesional): 10 pak

Jumlah Kemasan: 1 buah

Penjelasan produk

Penggunaan: Bagian dalam, Laci dasbor,

Lampu baca, Pelat nomor, Bagasi

Alas: SV8,5

Nama resmi: Festoon 43mm LED 11866 CU60

12V X1

Pengesahan ECE: TIDAK

Produk: Ultinon Pro6000 SI

Teknologi: LED

Voltase: 12 volt

Jenis: LED-FEST 43mm

* Tidak berstandar ECE
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