
 

koplamp auto

LongLife EcoVision

 

Type lamp: H19

Verpakking van 1

12 V, 60/55W

Duurzamer

 

12644LLC1

Verantwoord op weg
Langere levensduur, minder vaak vervangen

Philips LongLife EcoVision-koplampen gaan nog langer mee dan gewone

lampen. Daarom zijn ze de beste keuze van bestuurders die het onderhoud aan

hun voertuigen willen minimaliseren.

Gaat significant langer mee dan een standaardlamp

Levensduur van maximaal 1500 uur

Original Equipment Manufacturer-kwaliteit

Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten

Dé ultra-duurzame autolamp van topkwaliteit

Autolampen van Philips zijn gemaakt van hoogwaardig kwartsglas

Vervang beide koplampen tegelijk voor meer veiligheid.



koplamp auto 12644LLC1

Kenmerken Specificaties
Lampen die langer meegaan

Dankzij de hoogwaardige materialen het

robuuste gloeidraadontwerp gaan Philips

LongLife EcoVision-lampen tot 1500 uur mee.

Dat betekent minder tijd besteden aan het

vervangen van lampen en dus minder

onderhoud. De duurzaamheid zorgt ervoor dat

Philips LongLife EcoVision-lampen ook ideaal

zijn voor auto's met hoogspanning.

Topkwaliteit autoverlichting

Technologisch geavanceerde Philips-

verlichting is al meer dan 100 jaar beroemd in

de auto-industrie. Producten met originele

Philips-kwaliteit zijn ontwikkeld en ontworpen

volgens strikte kwaliteitsprocessen (inclusief

toepasselijke ISO-normen) die leiden tot

consistent hoge productiestandaarden.

Longlife EvoVision-lampen zijn doorgaans

compatibel met automodellen van grote

merken zoals Audi, BMW, Ford, GM, Toyota en

Volkswagen. Raadpleeg de

productselectiegids voor meer informatie.

Hoogwaardig kwartsglas

UV-kwartsglas is sterker dan hardglas en zeer

goed bestand tegen temperatuurverschillen,

vochtigheid en trillingen, waardoor het risico

op explosie verdwijnt. Philips-lampen van

kwartsglas (gloeidraad 2650 ºC en glas 800

ºC) kunnen probleemloos zware thermische

schokken weerstaan. Bovendien wordt door de

verhoogde druk in de lamp met UV-

kwartsglas een krachtigere lichtstraal

gegenereerd.

Vervang beide koplampen tegelijk

Er zijn goede redenen om koplampen samen

te vervangen. De gloeidraad van oudere

koplampen zal eerder breken. Aan het einde

van hun levensduur bieden lampen minder

licht, waardoor het zicht vermindert. Het is

sneller, gemakkelijker en goedkoper om beide

koplampen tegelijk te vervangen in plaats van

er slechts één te vervangen. Door originele

lampen te kopen, vermindert u de kans dat ze

vroegtijdig stukgaan dankzij de hogere

kwaliteitsnormen en grondstoffen.

Gegevens van de verpakking

Verpakkingstype: C1

EAN1: 8727900356052

EAN3: 8727900356069

Elektrische kenmerken

Voltage: 12 volt

Wattage: 60/55 W

Levensduur

Levensduur: 1500 uur

Lichtkenmerken

Lumen: 1200/1750 +/-10%

Kleurtemperatuur: N.V.T.

Bestelinformatie

Bestelnummer: 12644LLC1

Bestelcode: 35605230

Verpakkingsinformatie

Hoogte: 7,8 cm

Lengte: 23,8 cm

Breedte: 9,3 cm

Brutogewicht per stuk: 0,327 kg

Productbeschrijving

Type: H19

Toepassing: Hoge lichtstraal, Lage lichtstraal

Aanduiding: H19 LongLife EcoVision

ECE-goedkeuring

Collectie: LongLife EcoVision

Technologie: Halogeen

Voet: PU43t-3

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 29,7 g

Hoogte: 7,6 cm

Lengte: 4,55 cm

Nettogewicht per stuk: 23 g

Breedte: 4,55 cm

Minimale bestelhoeveelheid (voor

professionals): 10

Verpakkingshoeveelheid: 1

Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Lange levensduur

Productkenmerk: Langere levensduur
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