
lyskilde til forlygter

Standard

 
Lyskildetype: R2 Visio

Pakke med 1 stk.

12 V, 45/40 W

 
12475B1

Føl dig sikker, kør sikkert
Standardlyskilder fra Philips

Vores signallyskilder er større bilfabrikanters foretrukne valg. De tilbyder den bedst

tænkelige kvalitet til en konkurrencedygtig pris.

Original udstyrsproducent

Mange større bilfabrikanter vælger Philips

Bredt udvalg af 12 V-lyskilder

Bredt udvalg af 12 V lyskilder til alle anvendelsesformål

Kvalitetsstandarder i overensstemmelse med ECE-regulativerne

Overholder de høje kvalitetsstandarder i ECE-standarden

Udskift parvis

Skift begge lyskilder samtidig af hensyn til sikkerheden



lyskilde til forlygter 12475B1

Vigtigste nyheder Specifikationer
Foretrækkes af bilfabrikanter

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-typegodkendelse

Philips er dedikeret til at producere klassens

bedste automobilprodukter og -tjenester på

eftermarkedet. Vores udstyr, der er fremstillet

af produkter af høj kvalitet og testet i

overensstemmelse med de højeste

standarder, er designet til at maksimere

sikkerheden og komforten for vores kunders

køreoplevelse. Hele vores produktsortiment er

grundigt testet, kontrolleret og certificeret

(ISO 9001, ISO 14001 og QSO 9000).

Designet til flere slags brug

Hvilken 12 V lyskilde til hvilket formål? Philips

Automotives udvalg omfatter alle bilspecifikke

funktioner: Nummerpladelys, bageste

positions-/parkeringslys, handskerumslys,

indvendig signalvisning, forreste

parkeringslys.

Udskift parvis

Det anbefales kraftigt, at de udskiftes parvis

for at opnå symmetrisk ydeevne for lyset.

Elektriske karakteristika

Spænding: 12 V

Watt-tal: 45/40 W

Emballagedata

EAN1: 8711500247162

EAN3: 8711500247179

Emballagetype: B1

Produktbeskrivelse

Anvendelse: Fjernlys, Nærlys

ECE-godkendelse

Sortiment: Vision

Teknologi: Almindelig

Type: R2 Visio

Betegnelse: 12475B1

Base: P45t-41

Emballageoplysninger

Bruttovægt pr.del: 0,5 kg

Højde: 13 cm

Længde: 25,5 cm

Bredde: 19 cm

Medfølgende produktoplysninger

Bruttovægt pr.del: 36,9 g

Højde: 12,9 cm

Længde: 9,5 cm

Minimum ordrestørrelse (til professionelle):

10

Nettovægt pr.del: 24,5 g

Pakkeantal: 1

Bredde: 5 cm

Oplysninger om bestilling

Ordreindtastning: 12475B1

Ordrekode: 24716230

Markedsføringsspecifikationer

Forventede fordele: Mere lys

Produktoplysning: Standardlyskilder fra

Philips
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