
Motorkoplampen

Vision Moto

 

Type lamp: S2

Verpakking van 1

12 V, 35/35W

 
12728C1

Met een veilig gevoel op weg
Tot 30% meer zicht

Vision Moto-koplampen bieden tot 30% meer zicht dan standaardlampen en

hebben een verbeterde lichtbundel, zodat motorrijders verder kunnen zien.

Bovendien zijn ze zeer aantrekkelijk geprijsd. Kies Vision Moto-lampen voor meer

veiligheid!

De voordeligste keus

30% meer zicht

De keuze met de beste prijs-kwaliteitverhouding

30% meer zicht dan met een standaardlamp

Moto-lampen van Philips zijn gemaakt van hoogwaardig kwartsglas

Zeer geavanceerde technologie

Philips wordt aanbevolen door grote motorfabrikanten.

Voldoet aan hoge kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring



Motorkoplampen 12728C1

Kenmerken Specificaties
Beste prijs-kwaliteitsverhouding

De Philips Vision Moto-lampen zijn een

goede keuze voor motorrijders die voordelige

lampen zoeken waarmee ze niet inleveren op

veiligheid. De motorlampen bieden 30% meer

zicht op de weg dan een standaardlamp.

ECE-goedkeuring

Philips Automotive zet zich in om producten

en services van de allerbeste kwaliteit te

leveren aan de OEM-markt en

vervangingsmarkt. Onze producten worden

van hoogwaardige materialen vervaardigd en

aan de strengste testen onderworpen om

onze klanten optimale veiligheid en rijcomfort

te garanderen. Onze gehele productie wordt

nauwgezet getest, gecontroleerd en

gecertificeerd (ISO 9001, ISO 14001 en QSO

9000) volgens de zwaarste ECE-vereisten.

Grotere lichtbundelprojectie

Philips Vision Moto-koplampen bieden 30%

meer zicht op de weg en zijn de ideale keuze

voor motorrijders die op zoek zijn naar goede

prestaties op het gebied van verlichting en

veiligheid. Dankzij de betere lichtopbrengst

kunnen motorrijders sneller reageren op

obstakels en zo ongelukken voorkomen.

Hoogwaardig kwartsglas

UV-kwartsglas is sterker dan hardglas en zeer

goed bestand tegen temperatuurverschillen

en trillingen, zodat lampen zelden springen.

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 lichtbundel

gegenereerd.

De keuze van fabrikanten

Philips loopt al 100 jaar actief voorop in de

autoverlichtingsbranche, met technologische

innovaties die nu standaard worden gebruikt

in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa

een op de twee auto's en wereldwijd een op

de drie auto's voorzien van verlichting van

Philips.

Elektrische kenmerken

Voltage: 12 volt

Wattage: 35/35 W

Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Meer licht

Productkenmerk: Tot 30% meer zicht

Productbeschrijving

Aanduiding: S2 Vision Moto

Collectie: Vision Moto

Technologie: Halogeen

Voet: BA20d

Toepassing: Hoge lichtstraal, Lage lichtstraal

Type: S2

Levensduur

Levensduur: Tot 400 uur

Lichtkenmerken

Lumen: 825 ±15%

Bestelinformatie

Bestelcode: 77359330

Bestelnummer: 12728C1

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 211 g

Hoogte: 7,8 cm

Lengte: 23,8 cm

Breedte: 9,3 cm

Gegevens van de verpakking

Verpakkingstype: C1

EAN1: 8711500773593

EAN3: 8711500779342

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 211,67 g

Hoogte: 7,6 cm

Lengte: 4,55 cm

Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 10

Breedte: 4,55 cm
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