
Zestaw zapasowy

Single Kit

 

H7

 
55007SKKM

Wszystkie żarówki, których potrzebujesz — w jednym zestawie

Zestaw żarówek H4 na wymianę

Philips Automotive najbardziej troszczy się o bezpieczeństwo na drodze. W samochodzie zawsze dobrze mieć

części zamienne, dlatego oferujemy zestawy wszystkich niezbędnych żarówek na wymianę, tak aby kierowca

mógł uporać się z każdą awarią.

Doskonały zestaw żarówek na wymianę

Solidne opakowanie chroniące przed uszkodzeniem lub rozbiciem

Zestaw zapasowy zawiera homologowane źródła światła o jakości marki Philips

Gama obejmująca 90% parku samochodowego

Zoptymalizowany kształt ułatwiający przechowywanie w samochodzie



Zestaw zapasowy 55007SKKM

Zalety Dane techniczne

Łatwe przechowywanie w samochodzie

Zestaw Single Kit został zaprojektowany z

myślą o kierowcach i zoptymalizowany do

przechowywania w bagażniku lub schowku.

Zajmuje minimalną ilość miejsca.

Solidna konstrukcja

Opakowania zestawów zapasowych są

wykonane z trwałych materiałów i odporne na

uszkodzenia mechaniczne, dzięki czemu

chronią żarówki przed rozbiciem.

Homologowane żarówki o wysokiej jakości

Zestawy zapasowe firmy Philips zawierają

produkty najlepsze w swojej klasie. Są

wykonane z materiałów o wysokiej jakości i

testowane według najbardziej

rygorystycznych specyfikacji, tak aby

zmaksymalizować poziom bezpieczeństwa i

wygodę użytkowników. Wszystkie nasze

produkty oświetleniowe są skrupulatnie

testowane, kontrolowane i certyfikowane (ISO

9001, ISO 14001 i QSO 9000) zgodnie z

najwyższymi wymaganiami ECE.

Produkt dostosowany do maksymalnej liczby

marek samochodów

Oferując dużą różnorodność zapasowych

żarówek, zestawy zapasowe firmy Philips

pasują do ok. 90% samochodów. To doskonały

wybór dla kierowców, którym zależy na

bezpieczeństwie.

Charakterystyka elektryczna

Napięcie: 12 V

Informacje dotyczące zamówień

Kod zamówienia: 52732130

Informacje o opakowaniu zewnętrznym

Waga brutto na sztukę: 1,85 kg

Wysokość: 10,7 cm

Długość: 27,9 cm

Szerokość: 19,1 cm

Dane opakowania

Rodzaj opakowania: KM

EAN1: 8711559527321

EAN3: 8711559527215

Informacje o zapakowanym produkcie

Waga brutto na sztukę: 185 g

Wysokość: 11,5 cm

Długość: 5,5 cm

Waga netto na sztukę: 100 g

Szerokość: 9 cm

Opis produktu

Zastosowanie: Przednie światła

przeciwmgielne, Kierunkowskaz przedni,

Światła drogowe, Wnętrze, Licencja, Światła

krótkie, Tylne światła przeciwmgielne,

Kierunkowskaz tylny, Tylne światła

pozycyjne/postojowe, Światła cofania,

Kierunkowskaz boczny, Światła stop

Homologacja ECE

Technologia: Halogen

Typ: H7

Oznaczenie: Single Kit

Seria: Zestaw zapasowy, Single Kit
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