
Koplampen voor
auto

Vision

 

Type lamp: H15

Verpakking van 1

12 V, 55/15W

Meer licht

 
12580B1

Veiligheid boven alles
Originele uitrusting

Voor het beste compromis tussen de prestaties van de lichtstraal en een

concurrerende prijs. Met de kwaliteit van de originele uitrusting voor meer

veiligheid en comfort

Autokoplamp met krachtige prestaties

Geoptimaliseerde levensduur en duurzaamheid

(OEM) Original equipment manufacturer

Voldoet aan hoge kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring

Hoogwaardige en ultrabestendige koplamp

Uitgebreid assortiment lampen van 12 V voor allerlei functies

Vervang beide koplampen tegelijk voor optimale veiligheid



Koplampen voor auto 12580B1

Kenmerken Specificaties
Goede levensduur en betere duurzaamheid

Onze verlichtingsoplossingen produceren een

sterke en nauwkeurige lichtbundel met

maximale output. We blijven altijd de beste,

meest efficiënte verlichtingsoplossingen

produceren omdat we weten dat onze

hoogwaardige verlichting levens kan redden.

Hoogwaardig bereik

De autoproducten en -services van Philips

worden als toonaangevend beschouwd in de

Original Equipment Manufacturer-markt en

de vervangingsmarkt. Onze lampen worden

vervaardigd van hoogwaardige producten en

volgens de hoogste specificaties. Zij zijn

ontworpen voor optimale veiligheid en

maximaal comfort van onze autorijdende

klanten. Ons gehele assortiment is grondig

getest, gecontroleerd en gecertificeerd (ISO

9001, ISO 14001 en QSO 9000) volgens de

zwaarste ECE-vereisten. Kortom: dit is

kwaliteit die u kunt vertrouwen.

Paarsgewijs vervangen

Het wordt ten zeerste aanbevolen beide

tegelijk te vervangen voor symmetrische

lichtsterkte.

Breed bereik van 12 V

Welke 12 V-lamp moet ik hebben? Het

productaanbod van Philips Automotive omvat

alle toepassingen voor in de auto:

groot/dimlicht, mistlamp voor, knipperlicht

voor/zijkant/achterkant, remlicht,

achteruitrijlicht, mistlamp achter,

kentekenplaatverlichting,

stadslicht/parkeerlicht, binnenverlichting.

Gegevens van de verpakking

Verpakkingstype: B1

EAN1: 8719018020017

EAN3: 8719018020031

Elektrische kenmerken

Voltage: 12 volt

Wattage: 55/15W

Bestelinformatie

Bestelnummer: 12580B1

Bestelcode: 20001730

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 0,7 g

Hoogte: 13 cm

Lengte: 25,5 cm

Breedte: 19 cm

Productbeschrijving

Type: H15

Toepassing: Hoge lichtstraal, DRL

ECE-goedkeuring

Collectie: Vision, Standaard

Technologie: Halogeen

Aanduiding: 12580B1

Voet: PGJ23T-1

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 36,3 g

Hoogte: 12,9 cm

Lengte: 9,5 cm

Nettogewicht per stuk: 23,3 g

Breedte: 4,6 cm

Minimale bestelhoeveelheid (voor

professionals): 10

Verpakkingshoeveelheid: 1

Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Standaard

Productkenmerk: Philips-standaardlampen

 

© 2022 Lumileds Holding B.V.

Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder

voorafgaande kennisgeving worden

gewijzigd. Handelsmerken zijn het

eigendom van Lumileds Holding B.V.

en hun respectieve eigenaren.

Publicatiedatum

2022‑11‑11
Versie: 3.1.1

12 NC: 8670 001 54089

www.philips.com

http://www.philips.com/

