
Конвенционални
интериорни и сигнални

SilverVision

 
Тип крушка: PY21W

Опаковка: 2

12 V, 21 W

Повече стил

 
12496SVB2

Шофирайте със стил
Индикатор със сребърно покритие
Сигналните лампи SilverVision са предназначени за шофьори, които търсят персонализиране
на превозните си средства. Със SilverVision шофьорите се наслаждават на пълен хромиран
ефект в предните и задните индикатори.

Хромиран ефект
Индикаторни лампи със сребърно покритие

Производител на оригинално оборудване
Philips е изборът на основните производители на автомобили
Сменете и двете сигнални лампи наведнъж, за постигане на максимален ефект
Широка гама от лампи от 12 V, за да отговарят на всички функции
Спазване на висококачествените стандарти на ECE хомологацията



Конвенционални интериорни и сигнални 12496SVB2

Акценти Спецификации
Избор на производител на коли

В продължение на 100 години Philips е на челно
място в осветителната индустрия за автомобили,
въвеждайки технологични иновации, които са се
превърнали в стандарти за съвременните
автомобили. Днес, една на всеки две коли в Европа и
една на три в световен мащаб са оборудвани с
осветление от Philips

Смяна по двойки
Ние силно препоръчваме да сменяте сигналните си
крушки по двойки, за да получите симетричен ефект.

Предназначени за многократна употреба

Коя 12V лампа за кое приложение? Предложението
на Philips Automotive включва следните приложения:
предни и задни индикаторни светлини.

ECE хомологация
Автомобилните продукти и услуги на Philips се считат
за най-добри в класа си на пазара на производители
на оригинално оборудване и на пазара на резервни
части. Произведени от висококачествени продукти и
тествани според най-високите спецификации, нашите
продукти са проектирани за увеличаване на
безопасността и комфорта при шофиране на нашите
клиенти. Цялата ни продуктова гама е внимателно
тествана, контролирана и сертифицирана (ISO 9001,
ISO 14001 и QSO 9000) съгласно най-високите
изисквания на ЕСЕ. С две думи – това е качество, на
което можете да се доверите.

Индикатор със сребърно покритие
Когато бъдат изключени, крушките SilverVision от
Philips предотвратяват неестетичния оранжев ефект
в оптиката, благодарение на своето уникално хромово
покритие. Когато бъдат включени, те отделят
оранжева хологирана светлина.

Електрически характеристики
Напрежение: 12 V
Мощност: 21 W

Експлоатационен срок
Живот: 500 ч

Характеристики на светлината
Лумена: 280 lm

Данни за опаковката
EAN3: 8711500311191
EAN1: 8711500311177
Тип опаковка: B2

Описание на продукта
Приложение: Преден индикатор, Заден индикатор
База: BAU15s
Обозначение: PY21W SilverVision
Хомологация ECE: ДА
Обхват: SilverVision
Технология:
Конвенционален
Тип: PY21W

Информация за външната опаковка
Брутно тегло на бройка: 0,306 кг
Височина: 13 см
Ширина: 13,5 см

Информация за опакован продукт
Количество стоки в опаковка: 2
MOQ (за професионалисти): 20
Брутно тегло на бройка: 15,3 гр
Височина: 12,9 см
Дължина: 6,7 см
Нето тегло на бройка:
8 гр
Ширина: 2,7 см

Информация за поръчка
Код за поръчка: 31117730
Въвеждане на поръчка: 12496SVB2

Маркетингови характеристики
Очаквани ползи: Стил

 

© 2022 Philips Lighting Holding B.V.
Всички права запазени.

Спецификациите могат да се променят
без предупреждение. Търговските марки са
собственост на Philips Lighting Holding B.V.
или на съответните си притежатели.

Дата на издаване 2022‑08‑31
Версия: 6.0.1

12 NC: 9246 282 17119
EAN: 87 11500 31117 7

www.philips.com

http://www.philips.com/

