Philips Standard
Konwencjonalna żarówka
wewnętrzna i
sygnalizacyjna

Rodzaj źródła światła: PSX24W
Liczba sztuk w opakowaniu: 1
12 V, 24 W

12276C1

Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
Standardowe źródła światła Philips
Nasze żarówki sygnalizacyjne są wybierane przez największych producentów
samochodów. Zapewniają one najwyższą jakość w swojej klasie i są dostępne w
konkurencyjnej cenie.
Producent oryginalnego wyposażenia
• Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów
Szeroka gama źródeł światła 12 V
• Szeroka gama żarówek 12 V do wszystkich zastosowań
Standardy jakości zgodne z przepisami ECE
• Zgodność z wysokimi standardami jakościowymi homologacji ECE
Wymieniaj parami
• Należy wymieniać obie żarówki jednocześnie, aby zwiększyć bezpieczeństwo

Konwencjonalna żarówka wewnętrzna i sygnalizacyjna

12276C1

Rodzaj źródła światła: PSX24W Liczba sztuk w opakowaniu: 1, 12 V, 24 W

Dane techniczne
Charakterystyka elektryczna
• Napięcie: 12 V
• Moc: 24 W

• Długość: 18,5 cm
• Szerokość: 7,5 cm

Wybór producentów samochodów

Informacje o zapakowanym produkcie

Dane opakowania

• EAN1: 8727900696769
• EAN3: 8727900390902
• Rodzaj opakowania: C1

Opis produktu
•
•
•
•
•
•
•

Zalety

Zastosowanie: Przednie światła przeciwmgielne
Homologacja ECE
Zasięg: Standardowa
Technologia: Halogen
Typ: PSX24W
Podstawa: PG20/7
Oznaczenie: 12276C1

Informacje o opakowaniu zewnętrznym
• Waga brutto na sztukę: 0,171 kg
• Wysokość: 7 cm

• Ilość w opakowaniu: 1
• Minimalna ilość zamówienia (dla profesjonalistów):
10
• Waga brutto na sztukę: 14 g
• Wysokość: 6,5 cm
• Długość: 3,5 cm
• Waga netto na sztukę: 10 g
• Szerokość: 3,5 cm

Informacje dotyczące zamówień
• Wpis zamówienia: 12276C1
• Kod zamówienia: 69676930

Informacje marketingowe

• Spodziewane zalety: Standardowa
• Najważniejsza cecha produktu: Standardowe
źródła światła Philips
•

Od 100 lat firma Philips jest liderem w branży
oświetlenia samochodowego, wprowadzając
innowacje technologiczne, które stają się
standardami w nowoczesnych pojazdach. Obecnie w
oświetlenie firmy Philips jest wyposażony co drugi
samochód w Europie oraz co trzeci samochód na
całym świecie.

Homologacja ECE

Philips oferuje najlepsze w swojej klasie produkty
motoryzacyjne i usługi na rynku posprzedażnym.
Nasze produkty są wytwarzane z materiałów o
wysokiej jakości i testowane zgodnie z najbardziej
rygorystycznymi specyfikacjami, aby
zmaksymalizować poziom bezpieczeństwa i wygodę
naszych klientów. Cała nasza produkcja jest
skrupulatnie testowana, kontrolowana i
certyfikowana (ISO 9001, ISO 14001 i QSO 9000).

Zaprojektowane do wielokrotnego
użytku

Która żarówka 12 V jest odpowiednia do danego
zastosowania? W ofercie firmy Philips Automotive
znajdują się żarówki do wszystkich typów
oświetlenia pojazdu, takich jak oświetlenie tablicy
rejestracyjnej, tylne światła pozycyjne/postojowe,
oświetlenie schowka, wewnętrzne światła
sygnalizacyjne czy przednie światła postojowe.

Wymieniaj parami

Zalecana jest wymiana parami w celu uzyskania
symetrycznej wydajności świetlnej.
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