Philips LongLife
Konvenční interiérová a
signální světla

21 W
12 V
P21W

12498LLECOB2

Obezřetné řízení
Prodloužená životnost
Už vás nebaví pořád měnit signální a interiérové žárovky? S 4x delší životností než
standardní automobilová žárovka je žárovka LongLife EcoVision nejlepší volbou řidičů,
kteří chtějí minimalizovat údržbu na svém voze.
Až 4x delší životnost, méně výměn
• Prodloužená životnost nabízí vyšší hodnotu
Výrobce originálního vybavení
• Philips je volbou všech velkých automobilových výrobců
• Široká nabídka 12V žárovek pro jakékoli aplikace
• Respekt ke standardům vysoké kvality homologace ECE

12498LLECOB2

Konvenční interiérová a signální světla
21 W 12 V, P21W

Specifikace
Elektrické vlastnosti
• Napětí: 12 V
• Příkon: 21 W

Životnost

• Životnost: 1 250 h

Charakteristika světla
• Lumeny: 460 lm

Přednosti
•
•
•
•
•
•

denní svícení, Koncové světlo
Označení: PY21W
Homologace ECE: Ano
Označení ECE: E1 2CH
Dosah: LongLife EcoVision
Technologie: Konvenční
Typ: P21W

Volba automobilových výrobců

Informace na vnějším balení

• Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0,3 kg
• Výška: 13,1 cm
• Šířka: 13,5 cm

Údaje na obalu

• Typ balení: B2
• EAN1: 8727900382105
• EAN3: 8727900382112

Informace na obalu výrobku

Popis výrobku

• Aplikace: Přední směrová, Interiér, Registrační
značka, Zadní mlhová světla, Zadní směrová, Světla
pro couvání, Postranní směrová, Brzdová světla,
Osvětlení zavazadlového prostoru, Světlo pro

• Hrubá hmotnost jednoho kusu: 15 g
• Výška: 12,9 cm
• Čistá hmotnost na kus: 7,7 g

Informace pro objednávání
• Objednací kód: 38210530
•

Již 100 let je společnost Philips na přední pozici
v oboru automobilového osvětlení. Stále zavádí
technologické inovace, z nichž se stal standard
moderních automobilů. V současnosti je osvětlením
značky Philips vybaven jeden z každých dvou
automobilů v Evropě, v celosvětovém měřítku je to
pak jeden ze tří.

Určeno pro více použití

Kterou 12V žárovku použít v různých aplikacích?
Nabídka společnosti Philips Automotive obsáhne
všechny specifické funkce automobilu: osvětlení
registrační značky, zadní poziční/parkovací světla,
dálková světla, osvětlení odkládací přihrádky,
interiérová světla, přední parkovací světla, světla pro
denní svícení.

Homologace ECE

Divize Philips Automotive si klade za cíl stále vyrábět
ty nejlepší výrobky a poskytovat ty nejlepší služby ve
své třídě na trhu výrobců originálního vybavení
(OEM) i na trhu poprodejních služeb. Naše výrobky
jsou vyráběny z vysoce kvalitních materiálů a jsou
testovány podle těch nejnáročnějších specifikací,
které maximálně zvyšují bezpečnost a pohodlí jízdy
našich zákazníků. Celá naše výroba je velmi pečlivě
testována, kontrolována a certifikována (dle norem
ISO 9001, ISO 14001 a QSO 9000) podle
nejnáročnějších požadavků ECE.

Prodloužená životnost

Signální a interiérová světla LongLife EcoVision
představují nejlepší volbu pro řidiče, kteří hledají
optimální hodnotu. Díky prodloužené životnosti
spojené s vysokou odolností proti teplu a vibracím
zaručují bezproblémovou jízdu po dlouhou dobu.
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