
 

interiörlampa

X-tremeUltinon LED

 
LED-T10 [~W5W]

Antal lampor: 2

12 V, 4 000 K, varmvitt

CeraLight-prestanda

 

127994000KX2

Bättre ljus och snyggare design
Inred med LED-lampor som ger starkare ljus

Tappa aldrig bort dina nycklar igen med den ljusa, snygga och hållbara

interiörlampan Philips LED T10. Det starka varmvita ljuset på 4 000 K lyser upp

insidan av din bil, utan att vara hårt för dina ögon. Den keramiska passformen

säkerställer värmetåligheten.

LED-interiörlampor med starkare ljus

Stark interiörbelysning för att se allt inuti bilen

Snyggare design

Starkt ljus för bilens interiör

Uppgradera dina lampor, uppgradera din stil

LED-ljus med längre livslängd

CeraLight, keramiskt värme- och vibrationsskydd

Tålig och hållbar LED-belysning

Exceptionell Philips-kvalitet

Philips bilbelysning av högsta kvalitet

Enkel installation och kompatibel med många bilmodeller



interiörlampa 127994000KX2

Funktioner Specifikationer
Se mer inuti bilen

Vi har nog alla någon gång behövt leta efter

något i en dåligt upplyst bil – oavsett om det

är din telefon, dina nycklar eller ditt barns

ena sko som saknas. Med Philips LED-

interiörbelysning får du ett varmt, starkt och

jämnt spritt ljus. Så nästa gång du letar efter

något i bagageluckan, i handskfacket eller på

golvet i bilen kommer du att kunna se exakt

vad du gör och enkelt hitta allt.

Stilren interiörbelysning

Interiörbelysning handlar inte bara om

funktion och komfort – det handlar också om

att se bra ut. Uppgradera din innerbelysning

med starkare varm belysning eller

dagsljuseffekt. Så att när du öppnar

bagageluckan eller tänder belysningen på

instrumentbrädan kan du göra det lite

snyggare. Smarta bilförare väljer Philips LED-

interiörlampor för en riktigt snygg look.

Ljus interiörbelysning

Oavsett om det gäller tak- eller läslampor, i

handskfacket eller i bagageluckan, kan dina

behov och din smak variera. För bilens interiör

kan du välja bland en rad olika Philips X-

tremeUltinon LED-lampor för överlägsen sikt

och stil. Välj mellan ett behagligt varmvitt ljus

(4 000 K), dagsljuseffekt (6 000 K) och kallt

blått ljus (8 000 K). Den här starka och

stilrena belysningen kommer att förändra din

körupplevelse. Du kanske letar efter din

telefon, dina passagerare vill läsa eller du

försöker ta reda på den bästa rutten – nu kan

ni göra allt detta med starkt lysande

interiörbelysning.

LED-ljus med lång livslängd

Du vill ha klara och snygga billampor, men du

vill inte behöva byta ut lampor som gått

sönder. Just detta är en av vanliga

strålkastares svaghet – ju kraftfullare lampa,

desto kortare livslängd. Lysdioder med samma

ljusintensitet håller mycket längre. Och

Philips X-tremeUltinon LED-lampor är

extremt hållbara. Tack vare den senaste

tekniska innovationen förhindrar de värme-

och vibrationsskador och håller i upp till 12 år.

De flesta bilar byts ut eller uppgraderas inom

den tiden så dina nya snygga lampor borde

hålla under bilens hela livslängd.

CeraLight, keramiskt värmeskydd

Philips CeraLight-teknik är ett unikt keramiskt

patenterat hölje, utformat för att isolera

LED-komponenter från värme- och

vibrationsskador. Denna innovation skyddar

lampan mot tidiga fel. En T10-lampa utrustad

med CeraLight är byggd för att hålla länge,

och ge förare ett mer hållbart ljus.

Automotive Grade-kvalitet

Den tekniskt avancerade belysningen från

Philips är välkänd inom fordonsindustrin, och

har varit det i över 100 år. Philips produkter är

designade och utvecklade enligt strikta

processer för kvalitetskontroll (inklusive

tillämpliga ISO-normer), vilket leder till

genomgående höga produktionsstandarder.

Stora biltillverkare väljer Philips-lampor, för

när du köper Philips köper du kvalitet. Du får

kraftfullt, starkt ljus och exakt lampprestanda.

Du får en exklusiv stil. Och du får ett

avancerat LED-belysningssystem för säkrare,

smidigare och trevligare körning.

Klara, färdiga, installerat!

Lamporna är designade för att enkelt kunna

installeras i kompatibla fordon, och förare

med erfarenhet av underhåll kan enkelt

uppgradera kompatibla lampor.

Förpackningsinformation

Förpackningstyp: x2

EAN1: 8727900392449

EAN3: 8727900392456

Försäljningsspecifikationer

Väntade fördelar: Mer ljus

Beställningsinformation

Beställningspost: 127994000KX2

Beställningskod: 39244930

Förpackningsinformation

Höjd: 8,5 cm

Längd: 19,5 cm

Bredd: 15,1 cm

Bruttovikt per del: 0,37 kg

Produktinformation i förpackning

Höjd: 9,2 cm

Längd: 6,8 cm

Bredd: 2,8 cm

Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 20

Antal i förpackning: 2

Livslängd

Livslängd: Upp till 12 år

Produktbeskrivning

Teknik: LED

Tillämpning: Inredning, Bagagelucka,

handskfack

Sortiment: X-tremeUltinon LED

Typ: [~W5W]

 

* Det är ditt eget ansvar att användningen av LED-

lampor överensstämmer med gällande lagliga krav.
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