
Bola lampu interior
dan lampu sein

X-tremeUltinon LED

 

T10

Putih 6700K

35 lumen

Lampu senja

 
127976700KX2

Keamanan dan gaya terbaik di jalan
Efek cerah berkilau

Lampu eksterior mobil LED yang terang berkilau, warna serasi dengan lampu depan mobil Xenon dan LED.

Penyebaran cahaya seragam 360°. Masa pakai 12 tahun, tahan panas dan getaran ekstrem.

Efek cerah berkilau

Efek cerah berkilau

Penyebaran cahaya seragam 360°

Penyebaran cahaya seragam 360°

Keamanan maksimal di jalan

Pola berkas cahaya berstandar ECE (fungsi lampu senja depan)*

Masa pakai 12 tahun

Masa pakai 12 tahun

Garansi terbatas 3 tahun untuk penggunaan konsumen



Bola lampu interior dan lampu sein 127976700KX2

Kelebihan Utama Spesifikasi
Efek cerah berkilau

Lampu mobil LED putih terang 6700K,

warnanya sangat cocok dengan lampu depan

Xenon dan LED

Penyebaran cahaya seragam 360°

Desain optik cahaya 360° untuk penyebaran

cahaya yang seragam.

Pola berkas cahaya berstandar ECE

Pola berkas cahaya yang sama atau lebih

baik daripada lampu halogen standar, tidak

menyilaukan pengguna jalan lain. * Tidak ada

regulasi ECE untuk bohlam LED. Kepatuhan

pola berkas cahaya ECE diuji pada beberapa

luminer yang biasa digunakan dengan pola

berkas cahaya bohlam LED sesuai dengan

pola berkas cahaya halogen yang disetujui

ECE

Masa pakai 12 tahun

Tahan panas dan getaran tinggi

Garansi terbatas 3 tahun

Garansi terbatas 3 tahun untuk penggunaan

konsumen

Penjelasan produk

Teknologi: LED

Penggunaan: Lampu parkir, Lampu interior

Alas: W2.1X9.5D

Produk: LED X-tremeUltinon

Jenis: T10

Suhu warna: Putih 6700K

Lumen: 35 lm

Voltase: 12 volt

Masa pakai: 12 tahun

Karakteristik listrik

Watt: 0,6 W

Spesifikasi pemasaran

Manfaat yang diharapkan: Keamanan dan

gaya terbaik di jalan

Fitur utama produk: Lampu mobil LED terang

berkilau

Data logistik

Jumlah dalam kotak: X2

Rujukan: 127976700KX2

EAN (Jepang): 8727900393477

Kode pemesanan (Jepang): 39347730

* Anda bertanggung jawab untuk memastikan

penggunaan lampu LED retrofit mematuhi semua

peraturan dan undang-undang setempat yang

berlaku.
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