Traditionella interiöroch signallampor
LongLife EcoVision

Typ av lampa: P21W
10-pack
12 V, 21 W
12498LLECOCP

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.
Varar avsevärt längre än en standardlampa

Glödtrådsdesign av hög kvalitet minimerar underhåll
Färre byten betyder mindre skräp
Ett brett utbud av 12 V-lampor för alla funktioner
Byt ut båda dina strålkastarlampor vid samma tillfälle för bättre säkerhet

Tillverkare av originalutrustning

Philips är det främsta valet för större biltillverkare.
Prisbelönt billampstillverkare
Följer ECE -certi ﬁeringens höga kvalitetsstandard

Mycket tålig billampa av väldigt hög kvalitet

Uppfylla ECE -certi ﬁeringens höga kvalitetsstandard
Philips billampor är tillverkade i kvartsglas av hög kvalitet
Philips billampor är ytterst motståndskraftiga mot fukt
Philips billampor är ytterst UV-tåliga

Traditionella interiör- och signallampor

12498LLECOCP

Funktioner
ECE -godkänd

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 speci ﬁkationerna, är utvecklade för att
maximera våra kunders säkerhet och
bekvämlighet under körningen. Hela
produktutbudet är noggrant testat ,
kontrollerat och certi ﬁerat (ISO 9001, ISO
14001 och QSO 9000) enligt de högsta ECE kraven. Enkelt uttryckt : kvalitet du kan lita på.

Rekommenderas av biltillverkare

ECE -godkänd

Philips Automotives produkter och tjänster är
förstklassiga inom tillverkning av
originalutrustning och på eftermarknaden.
Våra produkter tillverkas av material av
högsta kvalitet och testas enligt de högsta
kraven för att säkerställa våra kunders
säkerhet och körkomfort . Hela
produktionskedjan är noggrant testad,
kontrollerad och certi ﬁerad (ISO 9001, ISO
14001 och QSO 9000) enligt de högsta ECE kraven. Det här är kvalitet som du kan lita på.

Kvartsglas av hög kvalitet

I 100 år har Philips varit i framkant i
fordonsbelysningsbranschen och introducerat
tekniska innovationer som har blivit standard
på moderna fordon. Idag är varannan bil i
Europa och var tredje bil globalt utrustad med
Philips-belysning.

Byt ut parvis

Du rekommenderas att byta dem parvis för en
symmetrisk ljusprestanda

Utformad för ﬂera användningsområden

Vilken 12 V-lampa för vilken funktion? Philips
Automotive-erbjudandet inkluderar alla
bilspeci ﬁka funktioner : helljus, halvljus,
dimljus fram, blinkers fram, bak och på sidan,
bromsljus, backljus, dimbakljus,
registreringsskyltslampor, parkeringsljus bak
och invändig belysning.

Fukttålig

Endast en lysande glödlampa i kvartsglas
(glödtråd 2 650 °C, glas 800 °C) kan stå emot
kraftiga temperaturförändringar som när en
droppe kallt vatten nuddar vid den heta
glödlampan, vilket kan hända när du kör
igenom vatten med en trasig strålkastare.

Prisbelönade billampor

UV-kvartsglas är starkare än härdat glas och
klarar extrema temperaturer och vibrationer,
vilket minimerar risken för explosion. Philips
kvartsglaslampor (glödtråd 2 650 ºC och glas
800 ºC) kan stå emot kraftiga
temperaturförändringar. Eftersom trycket
inuti lampan är högre kan UV-kvartsglaset
producera starkare ljus.

Våra lampor får ofta utmärkelser av
fordonsexperter.

UV-tålig

Minska skräpet och kör miljövänligare

Det är rätt val för förare som letar efter en
miljövänligare belysningslösning.

Minskat underhåll

Med Philips LongLifeEcoVision behöver du
inte byta lamporna lika ofta. Det gör dem till
den perfekta lampan för bilar med högre
spänning.

Philips särskilda teknik för anti -UVbeläggning skyddar strålkastarna mot skadlig
ultraviolett strålning, vilket gör Philips UVbehandlade kvartsglas perfekt för alla
körförhållanden och garanterar deras
livslängd.

Traditionella interiör- och signallampor

12498LLECOCP

Speciﬁkationer
Elektriska speciﬁkationer

Produktbeskrivning

Spänning: 12 V
Wattal: 21 W

Tillämpning: Främre blinkers, Inredning,
Registreringsskyltsbelysning, Bakre dimljus,
Bakre blinkers, Backljus, Vänster/höger
körriktningsvisare, Stoppljus, Ljus i
bagageutrymmet , Varselljus, Bakljus
Sockel: BA15s
Beteckning: P21W LongLife EcoVision
ECE -certiﬁerad
Sortiment: LongLife EcoVision
Teknik: Standard
Typ: P21W

Livslängd

Livslängd: Upp till 1 250 timmar

Ljusegenskaper
Lumen: 460 lm

Förpackningsinformation
E AN3: 8727900391695
E AN1: 8727900381986
Förpackningstyp: CP

Förpackningsinformation
Bruttovikt per del: 2,3 kg
Höjd: 17,5 cm
Bredd: 26,1 cm
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Produktinformation i förpackning
Antal i förpackning: 1

Minsta beställningsantal (för yrkesproﬀ s): 50
Bruttovikt per del: 11,5 g
Nettovikt per del: 7,7 g

Beställningsinformation

Beställningskod: 38198673
Beställningspost: 12498LLECOCP

Försäljningsspeciﬁkationer

Väntade fördelar: Lång hållbarhet
Produktbeskrivning: Längre livslängd

