Traditionel signallyskilde
og interiørlyskilde
Vision

Lyskildetype: BAX
Pakke med 10 stk.
12 V, 1,2 W
12597CP

Føl dig sikker, kør sikkert
Philips-signallyskilder
Vores signallyskilder er større bilfabrikanters foretrukne valg. De tilbyder den bedst tænkelige kvalitet til en
konkurrencedygtig pris.
Original udstyrsproducent
Mange større bilfabrikanter vælger Philips
Bredt udvalg af 12 V lyskilder til alle funktioner
Overholder de høje kvalitetsstandarder i ECE-standarden

Traditionel signallyskilde og interiørlyskilde

12597CP

Vigtigste nyheder

Speciﬁkationer

Foretrækkes af bilfabrikanter

Elektriske karakteristika
Spænding: 12 V
Watt-tal: 1,2 W

forreste blinklys, blinklys på siden, bageste
blinklys, bremselys, baklys, tågebaglygter,
nummerpladelys, bageste
positions-/parkeringslys og indre lys

Philips har i 100 år været en førende
virksomhed inden for lys til biler og har
introduceret teknologiske innovationer, som er
blevet standard for moderne biler. I dag er en
ud af to biler i Europa og en ud af tre biler på
verdensplan udstyret med belysning fra Philips
Designet til ﬂere slags brug

E-typegodkendelse
Philips' autoprodukter og -tjenester anses for
klassens bedste på markedet for originalt
produceret udstyr (OEM) og markedet for
reservedele. Vores udstyr, der er fremstillet af
produkter af høj kvalitet og testet i
overensstemmelse med de højeste standarder,
er designet til at maksimere sikkerheden og
komforten for vores kunders køreoplevelse.
Hele vores produktsortiment er grundigt testet,
kontrolleret og certiﬁceret (ISO 9001, ISO 14001
og QSO 9000) til at kunne overholde de
strengeste ECE-krav. Kort sagt: Det er kvalitet,
du kan stole på.

Hvilken 12 V lyskilde til hvilken funktion?
Philips Automotive tilbyder alle bilspeciﬁkke
funktioner: fjernlys, nærlys, tågeforlygter,

Levetid
Levetid: Op til 3000 t
Lyskarakteristika
Lumen: 6,7 lm
Emballagedata
EAN3: 8727900695205
EAN1: 8727900695182
Emballagetype: CP
Produktbeskrivelse
Anvendelse: Kabine
Base: BAX8,3s/1,35 sort
Betegnelse: Bax 8,3s/1,35 sort
ECE-godkendelse: NO
Sortiment: Standard
Teknologi: Almindelig
Type: BAX
Emballageoplysninger
Bruttovægt pr.del: 0,385 kg
Højde: 11,6 cm
Længde: 16,9 cm
Bredde: 10,4 cm
Medfølgende produktoplysninger
Pakkeantal: 1
Minimum ordrestørrelse (til professionelle):
50
Bruttovægt pr.del: 1,925 g
Højde: 3,2 cm
Længde: 1,2 cm
Nettovægt pr.del: 1,1 g
Bredde: 2,1 cm
Oplysninger om bestilling
Ordrekode: 69518273
Ordreindtastning: 12597CP
Markedsføringsspeciﬁkationer
Forventede fordele: Standard
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