
 

Bóng đèn pha

WeatherVision

 
Loại đèn: H4

Hộp gồm 2 bóng đèn

12 V, 60/55 W

 

12342WVS2

Cảm giác an tâm, lái xe an toàn
Ánh sáng vàng cao nhất
Đèn pha halogen Philips WeatherVision cung cấp nhiều ánh sáng vàng hơn, lên tới 60%* cải thiện
tầm nhìn của bạn, giúp lái xe an toàn trong các điều kiện thời tiết xấu như mưa bão, sương mù và
trời tuyết. Tuân thủ quy định ECE** phù hợp luật đường bộ.

Ánh sáng vàng cao nhất tăng thêm độ tương phản
Ánh sáng vàng đồng đều tăng thêm độ tương phản trên đường đi

An toàn cao hơn nhờ cả i thiện tầm nhìn
Lái xe an toàn và thoả i mái hơn

Đèn pha chất lượng cao và chống chịu cực tốt
Đèn xe hơi Philips đượ c làm từ thủy tinh thạch anh chất lượng cao
Tuân thủ  các tiêu chuẩn chất lượng cao của quy định xác thực ECE
Có sẵn nhiều loạ i đèn 12 V đáp ứng mọ i chức năng
Philips là sự lựa chọn của các hãng sản xuất xe hơi lớn.
Thay cả hai đèn pha của bạn cùng lúc để  an toàn hơn
Đèn xe hơi của Philips có khả năng chống ẩm cao^
Đèn xe hơi của Philips có khả năng chống tia UV cao



Bóng đèn pha 12342WVS2

Các thông số
Thông số thị trường
Ưu điểm mong muốn: Ánh sáng vàng cao nhất
Điểm vượt trội sản phẩm: 2900 K

Mô tả sản phẩm
Công nghệ : Halogen
Ứng dụng: Độ chiếu xa tăng thêm, Đèn sương mù phía
trước, Đèn chiếu xa, Đèn chiếu gần
Chân cắm: P43t-38
Dãy sản phẩm: WeatherVision
Xác thực ECE: CÓ
Dấu ECE: Không áp dụng
Chủng loại và màu sắc:
H4 WeatherVision
Loại bóng: H4

Đặc tính điện tử
Điện áp: 12 V
Công suất: 60 W/55 W W

Đặc điểm chiếu sáng
Nhiệ t độ màu: 2900 K
Lumen: 1650 ± 15% / 1000 ± 15%

Tuổi thọ
Tuổi thọ: 400 giờ

Thông tin đặt hàng
Mã đặt hàng: 36752230

Dữ  liệu đóng gói
EAN1: 8727900367522
EAN3: 8727900367539
Dạng đóng gói: S2

Thông tin sản phẩm đóng gói
Tổng trọng lượng trên bộ phận: 126.5 g
Chiều cao: 10,9 cm
Chiều dài: 10,9 cm
Trọng lượng thực trên bộ phận: 6,38 g
Số lượng gói / MOQ:
20
Chiều rộng: 5,3 cm

Thông tin bao bì ngoài
Chiều cao: 12,6 cm
Chiều dài: 27,6 cm
Chiều rộng: 22,8 cm
Tổng trọng lượng trên bộ phận: 2.53 kg

* So với bóng đèn halogen chuẩn
* *Ứng dụng khác nhau trên từng loại bóng đèn
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