
Traditionella interiör-
och signallampor

LongLife EcoVision

 

Typ av lampa: P21W

2-pack

12 V, 21 W

 
12498LLECOB2

Kör försiktigt
Längre livslängd, färre byten

Är du trött på att byta signal- och interiörlampor hela tiden? Philips LongLife

EcoVision håller längre än en billampa och är det främsta alternativet för förare

som vill minska på underhållsarbetet.

Tillverkare av originalutrustning

Philips är det främsta valet för större biltillverkare.

Ett brett utbud av 12 V-lampor för alla funktioner

Följer ECE-certifieringens höga kvalitetsstandard

Varar avsevärt längre än en standardlampa

Längre livslängd gör att du sparar pengar



Traditionella interiör- och signallampor 12498LLECOB2

Funktioner Specifikationer
Biltillverkarens val

I 100 år har Philips varit i framkant i

fordonsbelysningsbranschen och introducerat

tekniska innovationer som har blivit standard

för moderna fordon. Idag är varannan bil i

Europa och var tredje bil globalt sett utrustad

med Philips-belysning.

Utformad för flera användningsområden

Vilken 12 V-lampa och till vad? Philips

Automotive-utbudet har alla bilspecifika

funktioner, exempelvis

registreringsskyltslampor, bakre

parkeringsljus, ljus i handskfacket, invändiga

signallampor, främre parkeringsljus och

varselljus.

ECE-certifiering

Philips produkter och tjänster för fordon

anses vara bäst i klassen, både på marknaden

för originalutrustning och eftermarknaden.

Våra produkter, som tillverkats av

högkvalitativa material och testas enligt de

högsta specifikationerna, är utvecklade för att

maximera våra kunders säkerhet och

bekvämlighet under körningen. Hela

produktutbudet är noggrant testat,

kontrollerat och certifierat (ISO 9001, ISO

14001 och QSO 9000) enligt de högsta ECE-

kraven. Enkelt uttryckt: kvalitet du kan lita på.

Längre livslängd

LongLife EcoVision signallampor och

interiörlampor är det bästa valet för förare

som vill ha valuta för pengarna. Den utökade

livslängden i kombination med tålighet mot

hög värme och stötar garanterar problemfri

körning under längre perioder.

Elektriska specifikationer

Spänning: 12 V

Wattal: 21 W

Livslängd

Livslängd: Upp till 1 250 timmar

Ljusegenskaper

Lumen: 460 lm

Förpackningsinformation

EAN3: 8727900382112

EAN1: 8727900382105

Förpackningstyp: B2

Produktbeskrivning

Tillämpning: Främre blinkers, Inredning,

Registreringsskyltsbelysning, Bakre dimljus,

Bakre blinkers, Backljus, Vänster/höger

körriktningsvisare, Stoppljus, Ljus i

bagageutrymmet, Varselljus, Bakljus

Bas: BA15s

Beteckning: PY21W

ECE-certifierad

Sortiment: LongLife EcoVision

Teknik: Standard

Typ: P21W

Förpackningsinformation

Bruttovikt per del: 0,3 kg

Höjd: 13,1 cm

Bredd: 13,5 cm

Produktinformation i förpackning

Antal i förpackning: 2

Minsta beställningsantal (för yrkesmän): 20

Bruttovikt per del: 15 g

Höjd: 12,9 cm

Nettovikt per del: 7,7 g

Beställningsinformation

Beställningskod: 38210530

Beställningspost: 12498LLECOB2

Försäljningsspecifikationer

Väntade fördelar: Lång hållbarhet
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