Lâmpada para faróis
de caminhão
MasterLife
Tipo de lâmpada: H1
Embalagem com: 1
24 V, 70 W
Mais luz

Vida útil imbatível
Resistência máxima à vibração
13258MLC1

A Philips MasterLife dura até 1000 h e suporta vibrações extremas. Com uma taxa
de falha mínima, as lâmpadas mantêm a frota ou caminhão em movimento,
minimizando as interrupções que consomem tempo. MasterLife é a escolha mais
inteligente!
Melhor vida útil da categoria com até 1200 horas*
Supera o desempenho de todas na estrada
Visão até 100% maior
Enxergue melhor na estrada com até mais 100% de visibilidade
Lâmpadas duráveis com resistência à vibração
Lâmpadas duráveis com maior resistência a vibração
Qualidade automotiva Philips
A Philips é a preferida das principais montadoras
Mais segurança
A lâmpada para faróis mais segura e dentro dos parâmetros legais para uso em
estradas

Lâmpada para faróis de caminhão

13258MLC1

Especiﬁcações
Especiﬁcações de marketing
Benefícios esperados: Longa duração
Destaque do produto: Vida útil imbatível

Características elétricas
Voltagem: 24 V
Potência em watts: 70 W

Descrição do produto
Aplicação: farol de neblina, Farol alto, Farol
baixo
Designação: 13258MLC1
Linha: MasterLife
Tecnologia: Halógena
Inserir: H1
Base: P14,5s
Homologação ECE

Informações do pedido
Entrada do pedido: 13258MLC1
Código do pedido: 82569830
Informações na embalagem externa
Peso bruto por peça: 0,118 kg
Altura: 8,8 cm
Comprimento: 13,2 cm
Largura: 5,3 cm
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Informações da embalagem
EAN1: 8711500825698
EAN3: 8727900370812
Tipo da embalagem: C1
Informações do produto fornecido
Peso bruto por peça: 0,095 g
Altura: 8.500 cm
Comprimento: 2.500 cm
Peso líquido por peça: 0,006 g
Quantidade no pacote / quantidade mínima:
10
Largura: 2.500 cm

