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Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
Стандартни лампи от Philips
Нашите лампи за предни фарове са изборът на основните производители на коли. Те
предлагат най-доброто в класа си качество на конкурентни цени.

Производител на оригинално оборудване
Philips е изборът на основните производители на автомобили

Широка гама от 12 V лампи
Широка гама от лампи от 12 V, за да отговарят на всички функции

Стандарти за качество съгласно регламенти на ECE
Спазване на висококачествените стандарти на ECE хомологацията

Смяна по двойки
Сменете едновременно и двете крушки на предните фарове за по-голяма безопасност



Конвенционални интериорни и сигнални 12060C1

Акценти Спецификации
Изборът на производителите на автомобили

В продължение на 100 години Philips е на челно
място в осветителната индустрия за автомобили,
въвеждайки технологични иновации, които са се
превърнали в стандарти за съвременните
автомобили. Днес, една на всеки две коли в Европа и
една на три в световен мащаб са оборудвани с
осветление от Philips

ECE хомологация
Ние сме отдадени на производството на най-
добрите в класа си автомобилни продукти на Philips и
услуги на пазара за резервни части. Нашите продукти

са произведени от висококачествени материали и
тествани според най-високите спецификации, за да се
максимизира безопасността и удобството при
шофиране на нашите клиенти. Цялото ни
производство е щателно тествано, контролирано и
сертифицирано (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000).

Проектирани за разнообразна употреба
Коя 12 V лампа за кое приложение? Предложението
на Philips Automotive включва всички специфични
функции за автомобила: светлини за регистрационен
номер, светлини за задна позиция/паркиране,
светлини за жабка, вътрешна сигнализация, предни
светлини за паркиране.

Смяна по двойки
Силно се препоръчва смяната им по двойки за
симетрична производителност на светлината.

Електрически характеристики
Напрежение: 12 V
Мощност: 27 W

Данни за опаковката
EAN1: 8711559528571
EAN3: 8727900370805
Тип опаковка: C1

Описание на продукта
Приложение: Предни светлини против мъгла
Хомологация ECE: ДА
Обхват: Стандартна форма
Технология: Халогенни
Тип: H27W/2
База:
PGJ13
Обозначение: 12060C1

Информация за външната опаковка
Брутно тегло на бройка: 0,202 кг
Височина: 7 см
Дължина: 18,5 см
Ширина: 7,5 см

Информация за опакован продукт
Количество стоки в опаковка: 1
MOQ (за професионалисти): 10
Брутно тегло на бройка: 17,06 гр
Височина: 6,5 см
Дължина: 3,5 см
Нето тегло на бройка:
12,6 гр
Ширина: 3,5 см

Информация за поръчка
Въвеждане на поръчка: 12060C1
Код за поръчка: 52857130

Маркетингови характеристики
Очаквани ползи: Стандартна форма
Акцент за продукта: Стандартни лампи от Philips
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