
Motorcykellyskilder

Vision Moto

 

Lyskildetype: H4

Pakke med 1 stk.

12 V, 60/55 W

 
12342PRBW

Føl dig sikker, kør sikkert
Op til 30% bedre udsyn

Eftersom Vision Moto-lyskilder giver op til 30 % bedre udsyn end en almindelig

lyskilde, kan motorcyklister se længere med forbedret lyseffekt til en meget

konkurrencedygtig pris. Vælg Vision Moto-lyskilder, hvis du ønsker større

sikkerhed!

Det mest økonomibevidste valg

Her får du noget for pengene

30% bedre udsyn

Op til 30 % bedre udsyn end med en standardlyskilde

Philips-motorcykellyskilder er fremstillet af quartz-glas af høj kvalitet

Den nyeste teknologi

Mange store motorcykelfabrikanter vælger Philips.

Overholder de høje kvalitetsstandarder i E-godkendelsen



Motorcykellyskilder 12342PRBW

Vigtigste nyheder Specifikationer
Bedre lysstråle

Philips VisionMoto-lyskilder giver op til 30 %

bedre udsyn på vejen og er det perfekte valg

for motorcyklister, som er på udkig efter

effektivt lys og sikkerhed. Den højere lysstyrke

gør, at motorcyklister kan reagere hurtigere

på forhindringer og undgå ulykker.

Kvartsglas af høj kvalitet

UV-kvartsglas er stærkere end hårdt glas og

yderst modstandsdygtigt over for ekstreme

temperaturer og vibrationer, hvilket

eliminerer risikoen for eksplosion. Philips-

lyskilder af kvartsglas (glødetråd 2650º C og

glas 800º C) kan modstå voldsomme termiske

chok. På grund af muligheden for øget tryk i

lyskilden kan UV-kvartsglas generere mere

kraftigt lys.

Producenternes foretrukne valg

Philips har i 100 år været en førende

virksomhed inden for lys til biler og har

introduceret teknologiske innovationer, som

er blevet standard for moderne biler. I dag er

en ud af to biler i Europa og en ud af tre biler

på verdensplan udstyret med belysning fra

Philips.

E-godkendelse

Philips Automotive sætter en ære i at

producere de bedste produkter og tjenester i

klassen, både på Original Equipment

Manufacturer-markedet samt på markedet for

reservedele. Vores produkter er fremstillet af

kvalitetsmaterialer og testet efter de højeste

specifikationer for at give vore kunder

maksimal sikkerhed og kørekomfort. Hele

vores produktion gennemgår omhyggelig

testning, kontrol og certificering (ISO 9001,

ISO 14001 og QSO 9000) efter den højeste E-

typegodkendelse.

Mest for pengene

Philips Vision Moto-lyskilderne er valget for

motorcyklister, der er på udkig efter billige

lygteløsninger og ikke vil gå på kompromis

med sikkerheden. Motorcykellygterne giver op

til 30 % bedre udsyn på vejen end en

almindelig lyskilde.

Elektriske karakteristika

Spænding: 12 V

Watt-tal: 60/55 W

Levetid

Levetid: Op til 500 t

Lyskarakteristika

Lumen: 1815 +4 % -15 %

Farvetemperatur: Op til 3200 K

Markedsføringsspecifikationer

Forventede fordele: Mere lys

Produktoplysning: Op til 30% bedre udsyn

Produktbeskrivelse

Betegnelse: H4 Vision Moto

Sortiment: Vision Moto

Teknologi: Halogen

Base: P43t-38

Anvendelse: Fjernlys, Nærlys

Type: H4

Oplysninger om bestilling

Ordrekode: 49024730

Ordreindtastning: 12342PRBW

Emballageoplysninger

Bruttovægt pr.del: 457 g

Højde: 13 cm

Længde: 25,500 cm

Bredde: 19 cm

Emballagedata

Emballagetype: Blister

EAN1: 8711500490247

EAN3: 8711500490254

Medfølgende produktoplysninger

Bruttovægt pr.del: 45,7 g

Højde: 12,9 cm

Længde: 9,500 cm

Nettovægt pr.del: 21,5 g

Pakkeantal / mindste ordremængde: 10

Bredde: 4,860 cm
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