Philips SilverVision

Tipo de lâmpada: PY21W
12 V
21 W, Embalagem com: 1
Mais estilo

12496SVB2

BAU15s
Indicador com revestimento em prata
As lâmpadas de sinalização SilverVision foram desenvolvidas para o motorista que deseja
personalizar o veículo. Com o SilverVision, o motorista desfruta do efeito completo do
Chrome nos indicadores dianteiro e traseiro.
Efeito Chrome:
• Lâmpadas indicadoras com revestimento em prata
Fabricante de peças originais
• A Philips é a preferida das principais montadoras
• Altere as duas lâmpadas de sinalização de uma só vez para ter o máximo de efeito
• Grande variedade de lâmpadas de 12 V para atender a todas as aplicações
• Atendendo ao alto padrão de qualidade da homologação ECE

Lâmpada convencional interna e de sinalização

12496SVB2

Tipo de lâmpada: PY21W 12 V, 21 W, Embalagem com: 1, Mais estilo

Especificações
Características elétricas
• Voltagem: 12 volt
• Potência em watts: 21 W

Durabilidade

Informações na embalagem externa
• Peso bruto por peça: 0,306 kg
• Altura: 13 cm
• Largura: 13,5 cm

Escolhido pelas montadoras

Informações sobre o produto fornecido

• Vida útil: 500h

Características da luz
• Lumens: 280 lm

Informações da embalagem
• EAN3: 8711500311191
• EAN1: 8711500311177
• Tipo da embalagem: B2

Descrição do produto
•
•
•
•
•
•
•

Destaques

Aplicação: Luz de seta, Indicador posterior
Base: BAU15s
Designação: PY21W SilverVision
Homologação ECE
Linha: SilverVision
Tecnologia: Convencional
Inserir: PY21W

•
•
•
•
•
•
•

Quantidade no pacote: 2
Quantidade mínima (para profissionais): 20
Peso bruto por peça: 15,3 g
Altura: 12,9 cm
Comprimento: 6,7 cm
Peso líquido por peça: 8 g
Largura: 2,7 cm

Informações do pedido

• Código do pedido: 31117730
• Entrada do pedido: 12496SVB2

Especificações de marketing
• Benefícios esperados: Estilo
•

Há 100 anos a Philips se mantém na vanguarda da
indústria da iluminação automotiva, lançando
tecnologias que se tornaram padrão nos carros
modernos. Atualmente, um a cada dois carros na
Europa e um a cada três em todo o mundo é
equipado com lâmpadas Philips.

Altere em pares

É altamente recomendado alterar as lâmpadas de
sinalização por pares para efeito simétrico.

Projetado para vários usos

Qual lâmpada de 12V usar e para qual aplicação? A
oferta automotiva da Philips pode ser usada nas
seguintes aplicações: dianteiras e traseiras.

Homologação ECE

Os produtos e serviços automotivos da Philips são
considerados os melhores da categoria no mercado
Fabricante de equipamento original e mercado de
reposição. Fabricados com produtos de alta
qualidade e testados com as especificações mais
exigentes, nossos produtos são desenvolvidos para
maximizar o conforto e a segurança de nossos
clientes ao dirigir. Nossa linha de produtos é
totalmente testada, controlada e certificada (ISO
9001, ISO 14001 e QSO 9000) para atender às mais
altas exigências ECE. Resumindo, essa é a qualidade
na qual você pode confiar.

Indicador com revestimento em prata

Quando desligadas, as lâmpadas Philips SilverVision
evitam que ocorra o efeito antiestético laranja
óptico graças ao exclusivo revestimento cromado.
Quando ligadas, emitem luz laranja homologada.
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