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Drive with care
Pidempi käyttöikä, pidempi vaihtoväli

Oletko kyllästynyt vaihtamaan merkinanto- ja sisävaloja jatkuvasti? Philips

LongLife EcoVision -polttimot kestävät pitkään, joten ne vähentävät huollon

tarvetta.

Alkuperäisosavalmistaja

Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta

Laaja valikoima 12 V:n polttimoja kaikkiin käyttötarkoituksiin

Täyttää ECE-tyyppihyväksynnän tiukat vaatimukset

Selvästi pidempi käyttöikä kuin tavallisilla polttimoilla

Pidennetty käyttöikä – enemmän vastinetta rahoille
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Kohokohdat Tekniset tiedot
Autonvalmistajien valinta

Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut

ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut

teknisiä innovaatioita, joista on tullut

nykyaikaisten autojen vakiovarusteita.

Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka

kolmas auto maailmanlaajuisesti on

varustettu Philipsin polttimoilla.

Suunniteltu eri käyttötarkoituksiin

Mikä 12 V:n polttimo pitää valita? Philips

Automotiven valikoima sisältää polttimot

ajoneuvon kaikkiin valotoimintoihin:

kaukovalot, lähivalot, etusumuvalot, etuvilkut,

sivuvilkut, takavilkut, jarruvalot,

peruutusvalot, takasumuvalot, rekisterikilven

valot, takaseisonta-/pysäköintivalot,

sisävalot.

ECE-tyyppihyväksyntä

Philips tuottaa luokkansa parhaita

autotuotteita ja -palveluja

alkuperäisosamarkkinoille sekä

jälkimarkkinoille. Tuotteemme valmistetaan

korkealaatuisista materiaaleista ja testataan

tiukimpien vaatimusten mukaisesti, jotta

voimme taata asiakkaidemme turvallisuuden

ja ajomukavuuden. Koko tuotevalikoimamme

on testattu, valvottu ja sertifioitu (ISO 9001,

ISO 14001 ja QSO 9000), ja se täyttää ECE-

vaatimukset. Philipsin laatuun voit luottaa.

Pidennetty käyttöikä

LongLife EcoVision -polttimot sisä- ja

merkinantovaloihin ovat ihanteellinen valinta

edullista hintaa ja hyvää laatua etsiville.

Pidennetty käyttöikä ja erinomainen

lämmön- ja tärinänkestävyys takaavat

huolettoman käytön pitkäksi aikaa.

Sähkötiedot

Jännite: 12 V

Teho: 5 W

Käyttöikä

Käyttöikä: jopa 2 000 tuntia

Pakkauksen tiedot

EAN3: 8727900390872

EAN1: 8727900381894

Pakkaustyyppi: CP

Tuotteen kuvaus

Käyttö: sisätila, rekisterikilpi, sivuvilkku,

jarruvalo, tavaratilan valo, ovivalo,

sisääntulovalo, lukuvalo, takavalo

Kanta: W2,1x9,5d

Nimike: W5W

ECE-tyyppihyväksyntä: KYLLÄ

Valikoima: LongLife EcoVision

Tekniikka: perinteinen

Tyyppi: W5W

Ulkopakkauksen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 0,4 kg

Korkeus: 11 cm

Pituus: 16,5 cm

Leveys: 10 cm

Pakatun tuotteen tiedot

Määrä pakkauksessa: 1

Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille):

50

Kokonaispaino/pakkaus: 2,1 g

Nettopaino/kpl: 1,13 g

Tilaustiedot

Tilauskoodi: 38189428

Tilausmerkintä: 12961LLECOCP

Markkinointitiedot

Odotetut hyödyt: pitkäkestoinen
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