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Rodzaj źródła światła: H4

Liczba sztuk w opakowaniu: 2

12 V, 60/55 W

 

12342ELC2

Poczuj korzyść wydłużonej trwałości
Rzadsza wymiana dzięki dwukrotnie dłuższej żywotności

Żarówka Philips LongerLife x2 ma znacznie dłuższą żywotność niż standardowa

żarówka samochodowa. To idealny wybór dla kierowców, którzy chcą do

minimum ograniczyć prace przy samochodzie. Należy pamiętać, że najlepsze

efekty daje wymiana żarówek parami!

Aby zmniejszyć liczbę prac konserwacyjnych: wymieniaj parami

Nasze produkty są tak solidne, że zwykle przepalają się parami

Bardzo wysoka jakość i doskonała odporność żarówek

Żarówki samochodowe firmy Philips cechują się dużą odpornością na wilgoć

Produkt dostępny w najpopularniejszych wersjach żarówek samochodowych: H4 i H7

Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów

Żarówki samochodowe firmy Philips cechują się dużą odpornością na wilgoć

Zgodność z wysokimi standardami jakościowymi homologacji ECE

Działa znacznie dłużej niż standardowe źródło światła

Bez konieczności wymiany nawet przez 50 tys. km



żarówka samochodowa 12342ELC2

Zalety Dane techniczne

Wysokiej jakości szkło kwarcowe

Szkło kwarcowe odporne na działanie

promieni UV jest wytrzymalsze niż szkło

twarde i charakteryzuje się wysoką

odpornością na wysokie temperatury i

drgania, co eliminuje ryzyko eksplozji. Żarówki

firmy Philips ze szkła kwarcowego (o

temperaturze żarnika 2650ºC i temperaturze

szkła 800ºC) są w stanie znieść znaczne skoki

temperatury. Możliwość uzyskania

zwiększonego ciśnienia w żarówce sprawia, że

szkło kwarcowe odporne na działanie

promieni UV emituje mocniejsze światło.

Odporność na wilgoć

Jedynie żarówka wykonana ze szkła

kwarcowego (o temperaturze żarnika 2650°C i

temperaturze szkła 800°C) jest odporna na

nagłe zmiany temperatury, które mogą

wystąpić, jeśli kropla zimnej wody dotknie

rozgrzanej żarówki, gdy samochód z

uszkodzonym reflektorem przejedzie przez

kałużę.

Produkt dostępny w wersjach H4 i H7

Aby sprawdzić, która żarówka ExtraLife firmy

Philips jest odpowiednia do Twojego

samochodu, odwiedź stronę

www.philips.com/automotive

Wybór producentów samochodów

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.

Wysokiej jakości żarówki przepalają się

parami

Wysokiej jakości żarówki przepalają się

parami. Dzięki ulepszonej budowie żarnika

nasze żarówki LongerLife x2 działają dwa

razy dłużej niż zwykłe żarówki. Charakteryzują

się też mniejszą awaryjnością. Zatem aby

uniknąć niespodziewanych problemów,

pamiętaj o wymianie żarówek parami.

Działa znacznie dłużej

Dzięki żarówkom Philips LongerLife x2 nie

trzeba martwić się o wymianę żarówek nawet

przez 50 tys. km.

Homologacja ECE

Firma Philips Automotive niezmiennie oferuje

najlepsze w swojej klasie produkty i usługi na

rynku producentów oryginalnego

wyposażenia, a także 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) zgodnie z najwyższymi

wymaganiami norm ECE.

Dane opakowania

Rodzaj opakowania: C2

EAN1: 8727900374292

EAN3: 8727900374315

Charakterystyka elektryczna

Napięcie: 12 V

Moc: 60/55 W

Czas eksploatacji

Trwałość: Maks. 700 godz.

Właściwości światła

Lumeny: 1500 ±10% lm

Informacje dotyczące zamówień

Wpis zamówienia: 12342ELC2

Kod zamówienia: 37429260

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Waga brutto na sztukę: 3,18 g

Wysokość: 19,3 cm

Długość: 55,5 cm

Waga netto na sztukę: 2,25 g

Szerokość: 28 cm

Opis produktu

Typ: H4

Zastosowanie: Światła drogowe, Przednie

światła przeciwmgielne, Światła krótkie

Oznaczenie: H4 12342 EL 12 V 60/55 W

P43t-38

Homologacja ECE

Zasięg: LongerLife x2

Technologia: Halogen

Podstawa: P43t-38

Informacje o zapakowanym produkcie

Ilość w opakowaniu: 1

Minimalna ilość zamówienia (dla

profesjonalistów): 100

Wysokość: 7,6 cm

Długość: 9,1 cm

Szerokość: 4,55 cm

Informacje marketingowe

Spodziewane zalety: Długa żywotność

Najważniejsza cecha produktu: Rzadsza

wymiana dzięki dwukrotnie dłuższej

żywotności
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