
strålkastarlampa till
bil

Vision

 

Typ av lampa: H15

1-pack

12 V, 55/15 W

Mer ljus

 
12580B1

Känn dig trygg, kör säkert
Originalutrustning

Den bästa kompromissen med en ljusstråle till ett väldigt fördelaktigt pris med

originalutrustningskvalitet för ökad säkerhet och komfort.

Stark framlykta för bilen

Optimerad livslängd och hållbarhet

Tillverkare av originalutrustning

Följer ECE-certifieringens höga kvalitetsstandard

Extra tåliga strålkastarlampor av hög kvalitet

Ett brett utbud av 12 V-lampor för alla funktioner

Byt ut båda dina strålkastarlampor vid samma tillfälle för bättre säkerhet



strålkastarlampa till bil 12580B1

Funktioner Specifikationer
Lång livslängd och hållbarhet

Våra ljuslösningar ger en kraftfull och exakt

ljusstråle med maximal effekt. Vi producerar

ständigt de bästa och effektivaste

ljuslösningarna eftersom vi vet att vårt

högkvalitativa ljus en dag kan rädda liv

Sortiment av hög kvalitet

Philips produkter 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.

Byt lamporna parvis

Vi rekommenderar att du byter ut dem

samtidigt så att du får samma

belysningsprestanda i båda strålkastarna.

Brett 12 V-utbud

Vilken 12 V-lampa för vilken funktion? Philips

Automotive erbjuder alla bilspecifika

funktioner: helljus, halvljus, dimljus fram,

blinkers fram, bak och på sidan, bromsljus,

backljus, dimbakljus,

registreringsskyltslampor, parkeringsljus bak

och invändig belysning.

Förpackningsinformation

Förpackningstyp: B1

EAN1: 8719018020017

EAN3: 8719018020031

Elektriska specifikationer

Spänning: 12 V

Wattal: 55/15 W

Beställningsinformation

Beställningspost: 12580B1

Beställningskod: 20001730

Förpackningsinformation

Bruttovikt per del: 0,7 g

Höjd: 13 cm

Längd: 25,5 cm

Bredd: 19 cm

Produktbeskrivning

Typ: H15

Tillämpning: Helljus, DRL

ECE-certifierad

Sortiment: Vision, Standard

Teknik: Halogen

Beteckning: 12580B1

Bas: PGJ23T-1

Produktinformation i förpackning

Bruttovikt per del: 36,3 g

Höjd: 12,9 cm

Längd: 9,5 cm

Nettovikt per del: 23,3 g

Bredd: 4,6 cm

Minsta beställningsantal (för yrkesmän): 10

Antal i förpackning: 1

Försäljningsspecifikationer

Väntade fördelar: Standard

Produktbeskrivning: Philips standardlampor
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