Philips Standard
Luzes interiores e de
sinalização convencionais

Tipo de lâmpada: PW16W HTR
Embalagem: 1
12 V, 16 W

12177C1

Sinta-se em segurança, conduza em segurança
Lâmpadas padrão da Philips
As nossas lâmpadas para faróis são escolhidas pela maioria dos fabricantes de automóveis.
Oferecem a melhor qualidade da respetiva classe a um preço competitivo.
Fabricante de equipamento original
• Os principais fabricantes de automóveis optam pela Philips
Vasta gama de lâmpadas de 12 V
• Vasta gama de lâmpadas de 12 V para todos os tipos de aplicações
Normas de qualidade em conformidade com os regulamentos CEE
• Cumprimento das normas de elevada qualidade homologadas pela CEE
Substituição aos pares
• Substitua os dois faróis ao mesmo tempo para uma maior segurança

Luzes interiores e de sinalização convencionais

12177C1

Tipo de lâmpada: PW16W HTR Embalagem: 1, 12 V, 16 W

Especificações
Características eléctricas
• Voltagem: 12 V
• Potência: 16 W

Dados da embalagem
• EAN1: 8727900396232
• EAN3: 8727900396249
• Tipo de embalagem: C1

Descrição do produto
•
•
•
•
•
•
•

Aplicação: Luzes de circulação diurna
Homologação CEE
Alcance: standard
Tecnologia: Halogéneo
Tipo: PW16W HTR
Encaixe: WP3.3x14.5/4
Designação: 12177C1

Informações da embalagem exterior
• Peso bruto por unidade: 0,171 kg
• Comprimento: 14500 cm

Destaques
• Comprimento: 37600 cm
• Largura: 18600 cm

Escolha do fabricante de automóveis

Informação do produto embalado
• Quantidade na embalagem: 1
• Quantidade mínima de encomenda (para
profissionais): 10
• Peso bruto por unidade: 8 g
• Comprimento: 6500 cm
• Comprimento: 3500 cm
• Peso líquido por peça: 8 g
• Largura: 3500 cm

Informações sobre encomendas

• Apresentação de encomendas: 12177C1
• Código de encomenda: 39623230

Especificações de marketing

• Vantagens esperadas: standard
• Destaque do produto: Lâmpadas padrão da Philips
•

Há 100 anos que a Philips é líder na indústria de
iluminação automóvel, tendo desenvolvido
inovações tecnológicas que se tornaram uma
referência para os automóveis modernos.
Actualmente, um em cada dois automóveis na
Europa e um em cada três automóveis a nível
mundial está equipado com iluminação da Philips

Homologação CEE

Dedicamo-nos à produção dos melhores produtos e
serviços Philips da respetiva classe no ramo
automóvel para o mercado de pós-venda. Os nossos
produtos são fabricados a partir de materiais de alta
qualidade e são testados de acordo com as
especificações mais exigentes de forma a maximizar
a segurança e o conforto de condução dos nossos
clientes. Toda a nossa produção é rigorosamente
testada, controlada e certificada (ISO 9001, ISO
14001 e QSO 9000).

Concebida para múltiplas utilizações

Qual é a lâmpada de 12 V mais adequada para cada
aplicação? A oferta da Philips Automotive inclui
todas as funções específicas dos automóveis: luzes da
chapa de matrícula, luz de posição traseira/de
estacionamento, luzes do porta-luvas, sinalização
interior, luzes de estacionamento dianteiras.

Substituição aos pares

Recomenda-se vivamente a substituição aos pares
para um desempenho simétrico da luz.
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