
Предни светлини за

мотоциклети

Vision Moto

 

Тип крушка: S3

Опаковка: 1

12 V, 15 W

 
12008BW

Чувствайте се в безопасност, карайте безопасно

До 30% повече видимост

Осигурявайки до 30% повече видимост от станд. фар, фарове Vision Moto позволяват на

водачите на мотори да виждат по-далеч с увеличена ефективност на светл. лъч при много

конкурентна цена. За повече безопасност изберете крушки Vision Moto!

Най-икономичният избор

Най-добрият избор на добра цена

До 30% повече видимост

Авангардна технология

Philips е изборът на основните производители на мотоциклети.

Спазване на високи стандарти за качество на ECE хомологация

До 30% повече видимост спрямо стандартните лампи

Лампите за мотоциклети на Philips са направени от висококачествено кварцово стъкло
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Акценти Спецификации

Най-добра цена

Лампите Philips Vision Moto са изборът за водачи,

търсещи икономично решение за лампа без

компромис с безопасността. Лампите за

мотоциклети осигуряват 30% повече видимост на

пътя от стандартната лампа.

ECE хомологация

Philips Automotive е посветен в производството на

най-добри в класа си продукти и услуги в пазара на

производители на оригинално оборудване. Нашите

продукти са произведени от висококачествени

материали и са тествани според най-високите

стандарти за увеличаване на безопасността и

комфорта при шофиране на нашите клиенти. Цялата

ни продукция е щателно тествана, контролирана и

сертифицирана (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000) в

съответствие с най-високите стандарти на ECE.

По-голямо проектиране на светлинния лъч

Като предлагат до 30% повече видимост на пътя,

предните светлини Philips VisionMoto са идеалният

избор за водачи на мотоциклети, които търсят

ефективност на светлината и безопасност. С по-

добро светлоотдаване водачите могат да реагират

по-бързо на препятствия и да избягват

произшествия.

Изборът на производителите

В продължение на 100 години Philips е на челно

място в осветителната индустрия за автомобили,

въвеждайки технологични иновации, които са се

превърнали в стандарт за съвременните автомобили.

Днес, една на всеки две коли в Европа и една на три

в световен мащаб са оборудвани с осветление от

Philips.

Висококачествено кварцово стъкло

UV-кварцовото стъкло е по-здраво от твърдото

стъкло и силно устойчиво на екстремни температури

и вибрации, което елиминира опасността от

експлозия. Лампите на Philips от кварцово стъкло

(спирални 2650º C и стъклени 800º C) са в състояние

да издържат на тежък термичен шок. С възможност

за повишено налягане вътре в лампата UV-кварцовото

стъкло е в състояние да генерира по-мощна светлина.

Данни за опаковката

Тип опаковка: Блистер

EAN1: 8711500773814

EAN3: 8711500773845

Характеристики на светлината

Лумена: 825 ± 15%

Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: Повече светлина

Акцент за продукта: До 30% повече видимост

Описание на продукта

Обозначение: S3 Vision Moto

Обхват: Vision Moto

Технология: Халогенни

База: P26s

Приложение:

Дълги светлини, Къси светлини

Тип: S3

Експлоатационен срок

Живот: До 400 ч

Електрически характеристики

Напрежение: 12 V

Мощност: 15 W

Информация за поръчка

Код за поръчка: 77381430

Въвеждане на поръчка: 12008BW

Информация за опакован продукт

Брутно тегло на бройка: 38,2 гр

Височина: 12,9 см

Дължина: 9,5 см

Нето тегло на бройка: 8,77 гр

Количество стоки в опаковка/Минимално

количество за поръчка:

10

Ширина: 3,7 см

Информация за външната опаковка

Брутно тегло на бройка: 382 гр

Височина: 13 см

Дължина: 19 см

Ширина: 19 см
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