
 

Faruri de
motocicletă

CrystalVision ultra

 

Tip de lampă: H4

Pachet de: 1

12 V, 60/55 W

Mai multă eleganţă

 

12342CVUBW

Călătoreşte cu stil
Lumină alba intensă

Farurile cu halogen Philips CrystalVision ultra moto modernizează stilul

motocicletei cu o lumină albă intensă.

Aspect xenon alb modern

Lumină albă puternică pentru un aspect xenon elegant

Lampă de far ultrarezistentă, de înaltă calitate

Lămpile Philips pentru motociclete sunt fabricate din sticlă de cuarţ de înaltă

calitate

Respectă standardele ridicate de calitate ale omologării ECE

Alegerea producătorilor importanţi de motociclete



Faruri de motocicletă 12342CVUBW

Repere Specificaţii
Lumină albă pentru motocicletă

CrystalVision ultra moto este o lampă unică

cu halogen care oferă lumină albă puternică.

Tehnologie de vârf şi eficienţă ridicată pentru

a-ţi scoate în evidenţă şi personaliza

motocicleta, cu vizibilitate şi confort sporite.

Sticlă de cuarţ de înaltă calitate

Sticla de cuarţ UV este mai puternică decât

sticla călită şi este extrem de rezistentă la

temperaturi extreme şi la vibraţii, ceea ce

elimină riscul de explozie. Astfel, lămpile din

sticlă de cuarţ de la Philips (filament 2650 ºC

şi sticlă 800 ºC) pot rezista şocurilor termice

severe. Având o capacitate de presiune

crescută în interiorul lămpii, sticla de cuarţ

UV poate produce o lumină mai puternică. Iar

aceasta înseamnă o experienţă îmbunătăţită

a condusului, indiferent cât de întunecat este

drumul din faţă.

Omologare ECE

Produsele şi serviciile Philips pentru industria

auto sunt considerate cele mai bune pe piaţa

producătorilor de echipamente originale,

precum şi pe piaţa pieselor de schimb.

Fabricate din materiale de înaltă calitate şi

testate conform celor mai înalte standarde,

produsele noastre sunt concepute pentru a

maximiza siguranţa şi confortul experienţei

de condus a clienţilor. Întreaga gamă de

produse este meticulos testată, controlată şi

certificată (ISO 9001, ISO 14001 şi QSO 9000)

la cele mai înalte cerinţe ECE. Pe scurt,

aceasta este calitatea în care poţi avea

încredere.

Alegerea producătorilor

De peste 100 de ani, lămpile Philips sunt un

produs de vârf al industriei de sisteme de

iluminat auto, prezentând inovaţii tehnologice

care au devenit dotări standard pentru

vehiculele moderne. Astăzi, una din două

maşini din Europa şi una din trei maşini din

lume este echipată cu un sistem de iluminat

de la Philips.

Informaţii ambalaj

Tip ambalaj: BW

EAN1: 8711500221483

EAN3: 8711500221490

Caracteristicile fotometrice

Temperatură culoare: Până la 3700 K

Specificaţii pentru comercializare

Avantaje preconizate: Mai multă eleganţă

Descrierea produsului

Gamă: CrystalVision ultra Moto

Tehnologie: Halogen

Aplicație: Fază lungă, Fază scurtă

Tip: H4

Omologare CEE

Denumire: 12342CVUBW

Bază: P43t-38

Caracteristici electrice

Tensiune: 12 V

Putere: 60/55 W

Informaţii privind comandarea

Nr. comandă: 12342CVUBW

Cod de comandă: 22148330

Informaţii de pe ambalajul exterior

Greutate brută pe unitate [kg]: 0,462

Înălţime [cm]: 13

Lungime [cm]: 25,5

Lăţime [cm]: 19

Informaţii despre produsul ambalat

Greutate brută pe unitate [g]: 33,6

Înălţime [cm]: 12,9

Lungime [cm]: 9,5

MOQ (pentru profesionişti): 10

Greutate netă pe unitate [g]: 21,2

Cantitate per pachet: 1

Lăţime [cm]: 4,9
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