
 

Lâmpada para faróis
de 24 V

MasterDuty X-
tremeVision

 
Tipo de lâmpada: H4

Embalagem com: 1

24 V, 75/70 W

Mais luz

 

13342MDXVC1

Feito para durar
Resistência máxima à vibração

As lâmpadas para farol Philips MasterDuty XV são projetadas para resistência

máxima à vibração e excelente vida útil. Elas fornecem luz até 130% mais

brilhante*. Philips MasterDuty é a escolha certa para motoristas que buscam

resistência duradoura.

Lâmpadas duráveis com resistência à vibração

Lâmpadas duráveis com maior resistência a vibração

Luz até 130% mais brilhante* para melhor visibilidade

Enxergue mais longe e reaja mais rápido com luz até 130% mais brilhante*

Vida útil aprimorada

Segurança sem limites para você ver e ser visto

Mais segurança

A Philips é a preferida das principais montadoras



Lâmpada para faróis de 24 V 13342MDXVC1

Destaques Especificações
Resistência máxima à vibração

A Philips MasterDuty X-tremeVision

apresenta maior rigidez na montagem e na

base para máxima proteção contra choques

mecânicos. Além de um filamento espiral

duplo robusto, projetado para suportar as

vibrações severas. A Philips MasterDuty X-

tremeVision fornece aos motoristas uma vida

útil aumentada de até 550 horas.**

Luz até 130% mais brilhante*

Iluminação perfeita é especialmente

importante à distância, geralmente de 75 a

100 metros à frente do seu veículo. A Philips

MasterDuty X-tremeVision aumenta sua

visibilidade com luz até 130% mais brilhante*

na estrada. Isso ajuda a reconhecer

obstáculos e riscos potenciais antes do que o

faria com a maioria das outras lâmpadas

halógenas.

Vida útil aprimorada

As possíveis falhas em uma peça avulsa

representam um grande risco para você e seu

veículo. Isso vale principalmente para os

faróis. Uma lâmpada de farol defeituosa

reduz a visibilidade e a segurança para você e

para o tráfego no sentido contrário. A Philips

MasterDuty X-tremeVision é otimizada para

uma vida útil duradoura e confiável. Você

consegue ver e ser visto por mais tempo do

que com qualquer outra lâmpada de alto

desempenho.

Iluminação automotiva da mais alta

qualidade

A iluminação tecnologicamente avançada da

Philips tem sido reconhecida pelo setor

automotivo por mais de 100 anos. Os

produtos de Qualidade de Equipamento

Original da Philips são projetados e

desenvolvidos após rigorosos processos de

controle de qualidade (incluindo normas ISO

aplicáveis), resultando em padrões de

produção consistentemente elevados. A

Philips MasterDuty X-tremeVision é

compatível com modelos de caminhão e

ônibus das principais montadoras. Veja o guia

de seleção de produtos para mais

informações.

Especificações de marketing

Benefícios esperados: Feito para durar

Destaque do produto: Resistência máxima à

vibração

Descrição do produto

Aplicação: Farol alto, Farol baixo, Neblina

Designação: 13342MDXVC1

Linha: MasterDuty X-tremeVision

Tecnologia: Halógena

Tipo: H4

Base: P43t-38

Homologação ECE

Características elétricas

Voltagem: 24 V

Potência em watts: 75/70 W

Informações do pedido

Entrada do pedido: 13342MDXVC1

Código do pedido: 131330

Informações na embalagem externa

Peso bruto por peça: 3,25 kg

Altura: 16,7 cm

Comprimento: 47,8 cm

Largura: 24,1 cm

Informações da embalagem

EAN1: 8719018001313

EAN3: 8719018001320

Tipo da embalagem: C1

Informações do produto fornecido

Peso bruto por peça: 0,282 g

Altura: 7,6 cm

Comprimento: 4,6 cm

Peso líquido por peça: 0,215 g

Largura: 4,6 cm

Quantidade mínima (para profissionais): 10

Quantidade na embalagem: 1

Características da luz

Temperatura de cor: 3200 K

Durabilidade

Vida útil: 700 horas
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