Philips Vision
Tradisjonelle kupé- og
signallyspærer

Type lampe: BAX
Pakke med: 10
12 V, 1,3 W

12628CP

Føl deg trygg og kjør trygt
Signallyskilder fra Philips
Våre signallyskilder foretrekkes av alle de store bilprodusentene. De gir best-i-klassenprodukter til konkurransedyktige priser.
OEM
• Philips foretrekkes av de store bilprodusentene
• Stort utvalg av 12 V-pærer – dekker alle funksjoner
• Med respekt for de høye kvalitetsstandardene for ECE-typegodkjenning

12628CP

Tradisjonelle kupé- og signallyspærer

Type lampe: BAX Pakke med: 10, 12 V, 1,3 W

Spesifikasjoner
Elektriske egenskaper
• Spenning: 12 V
• Wattstyrke: 1,3 W

Høydepunkter
• Teknologi: Tradisjonelle lyskilder
• Type: BAX

Emballasjeinformasjon

Levetid

•
•
•
•

• Levetid: 1 200 timer

Lysegenskaper
• Lumen: 6,5 lm

Emballasjeopplysninger

Bruttovekt per del: 0,308 kg
Høyde: 11,6 cm
Lengde: 16,9 cm
Bredde: 10,4 cm

Pakket produktinformasjon

• EAN3: 8711500779397
• EAN1: 8711500774323
• Emballasjetype: CP

•
•
•
•

Produktbeskrivelse

Bestillingsinformasjon

•
•
•
•
•

Bilprodusentenes preferanse

Bruk: Interiør
Base: BX8, 4D lys grønn
Betegnelse: BX8, 4D olivengrønn
Typegodkjent ECE: NO
Serie: Vision

Antall i pakken: 1
MOQ (for profesjonelle): 50
Bruttovekt per del: 1,54 g
Nettovekt per del: 0,9 g

• Bestillingskode: 77432373
• Bestillingsoppføring: 12628CP

Markedsføringsspesifikasjoner
• Forventede fordeler: Mer lys

I 100 år har Philips vært i forkant innen
kjøretøybelysning og innført teknologiske
nyvinninger som har blitt standard på moderne biler.
I dag er hver andre bil i Europa og hver tredje bil i
verden utstyrt med Philips-belysning.

•

Lagd for flere bruksområder

Hvilken 12 V-lyskilde til hvilken funksjon? Philips
Automotives utvalg omfatter alle bilspesifikke
funksjoner: fjernlys, nærlys, tåkelys foran, blinklys
foran, sideblinklys, blinklys bak, bremselys, ryggelys,
tåkelys bak, skiltlys, posisjons-/parkeringslys bak,
kupélys.

ECE-typegodkjenning

Bilproduktene og -tjenestene fra Philips vurderes
som best i klassen i OEM-markedet (Original
Equipment Manufacturer Market) og i
ettermarkedet. Produktene våre produseres i
materialer av høy kvalitet og testes i henhold til de
strengeste spesifikasjonene for å gi kundene våre
maksimal sikkerhet og kjørekomfort. Hele
produktserien vår testes, kontrolleres og sertifiseres
omhyggelig (ISO 9001, ISO 14001 og QSO 9000)
etter de strengeste ECE-kravene. For å si det på en
enklere måte – dette er kvalitet du kan stole på.
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