Konwencjonalna żarówka
wewnętrzna i sygnalizacyjna
LongLife EcoVision
Rodzaj źródła światła: P21/5W
Liczba sztuk w opakowaniu: 2
12 V, 21/5 W
12499LLECOB2

Poczuj korzyść wydłużonej trwałości
Większa trwałość, rzadsza wymiana

Masz dość ciągłej wymiany żarówek sygnalizacyjnych i oświetlenia wnętrza?
Żarówki samochodowe Philips LongLife EcoVision oferują większą trwałość,
dzięki czemu stanowią doskonały wybór dla kierowców szukających sposobu na
obniżenie kosztów eksploatacji pojazdu.
Producent oryginalnego wyposażenia

Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów
Szeroka gama żarówek 12 V do wszystkich zastosowań
Zgodność z wysokimi standardami jakościowymi homologacji ECE

Działa znacznie dłużej niż standardowe źródło światła
Większa żywotność oznacza większą opłacalność

Konwencjonalna żarówka wewnętrzna i sygnalizacyjna

12499 LLECOB2

Zalety

Dane techniczne

Wybór producentów samochodów

jak oświetlenie tablicy rejestracyjnej , tylne
światła pozycyjne/postojowe, oświetlenie
schowka, wewnętrzne światła sygnalizacyjne,
przednie światła postojowe czy światła do
jazdy dziennej .

Homologacja ECE

Od 100 lat ﬁrma Philips jest liderem w branży
oświetlenia samochodowego, wprowadzając
innowacje technologiczne, które stają się
standardami w nowoczesnych pojazdach.
Obecnie w oświetlenie ﬁrmy Philips jest
wyposażony co drugi samochód w Europie
oraz co trzeci samochód na całym świecie.

Zaprojektowane do wielokrotnego użytku

Produkty i usługi motoryzacyjne ﬁrmy Philips
uważane są za najlepsze w swojej klasie na
rynku producentów oryginalnego
wyposażenia oraz rynku posprzedażnym.
Nasze produkty są wytwarzane z materiałów
o wysokiej jakości i testowane zgodnie z
najbardziej rygorystycznymi specyﬁkacjami ,
aby maksymalnie zwiększyć poziom
bezpieczeństwa i wygody naszych klientów.
Wszystkie produkty z naszej oferty są
skrupulatnie testowane, kontrolowane i
certyﬁkowane (ISO 9001, ISO 14001 i QSO
9000) zgodnie z najwyższymi wymaganiami
norm ECE . To po prostu jakość, której możesz
zaufać.

Większa żywotność

Która żarówka 12 V jest odpowiednia do
danego zastosowania? W ofercie ﬁrmy Philips
Automotive znajdują się żarówki do
wszystkich typów oświetlenia pojazdu, takich

Żarówki sygnalizacyjne i wewnętrzne
LongLife EcoVision to najlepszy wybór dla
kierowców poszukujących optymalnej
opłacalności . Ich zwiększona żywotność w
połączeniu z dużą odpornością na wysoką
temperaturę i drgania zapewnia
bezproblemową jazdę przez długi czas.

Charakterystyka elektryczna
Napięcie: 12 V
Moc: 5, 21 W

Czas eksploatacji

Trwałość: Maks. 2000 godz.

Właściwości światła
Lumeny: 35 lm

Dane opakowania

E AN3: 8727900382136
E AN1: 8727900382129
Rodzaj opakowania: B2

Opis produktu

Zastosowanie: Kierunkowskaz przedni ,
Licencja, Tylne światła przeciwmgielne,
Kierunkowskaz tylny, Tylne światła
pozycyjne/postojowe, Światła stop, Światła
do jazdy dziennej , Oświetlenie tylne
Podstawa: BAY15d
Oznaczenie: P21/5W LongLife Ecovision
Homologacja ECE
Zasięg: LongLife EcoVision
Technologia: Konwencjonalne
Typ: P21/5W

Informacje o opakowaniu zewnętrznym
Wysokość: 13,1 cm
Szerokość: 13,5 cm

Informacje o zapakowanym produkcie
Ilość w opakowaniu: 2
Minimalna ilość zamówienia (dla
profesjonalistów): 20
Wysokość: 12,9 cm
Waga netto na sztukę: 10 g

Informacje dotyczące zamówień

Kod zamówienia: 38212930
Wpis zamówienia: 12499LLECOB2

Informacje marketingowe

Spodziewane zalety: Długa żywotność
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Dane techniczne mogą ulec zmianie
bez powiadomienia. Znaki towarowe
są własnością Lumileds Holding B.V.
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