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Todas as lâmpadas de que necessita num kit
Kit de substituição com lâmpadas H4

Na Philips Automotive, o nosso objectivo principal é assegurar a segurança na estrada. Visto que é aconselhável

ter sempre peças de substituição no automóvel, disponibilizamos kits sobressalentes com todas as lâmpadas

de substituição necessárias para resolver qualquer falha que possa ocorrer.

Kit de substituição de lâmpadas de qualidade superior

Construção robusta da caixa para evitar danos ou quebras

O kit sobressalente está equipado com lâmpadas homologadas de qualidade da Philips

Abrange 90% do parque automóvel

Um formato optimizado para armazenamento fácil no automóvel



Kit de substituição essencial 55007SKKM

Destaques Especificações
Armazenamento fácil no automóvel

Concebido a pensar nos condutores, o Kit

simples foi optimizado para caber na sua

mala ou porta-luvas enquanto ocupada uma

quantidade mínima de espaço.

Uma construção robusta

As caixas dos kits sobressalentes são

fabricadas em materiais resistentes e

concebidas para resistir a danos mecânicos,

evitando a quebra de lâmpadas.

Lâmpadas homologadas de alta qualidade

Os kits sobressalentes da Philips estão

equipados com os melhores produtos da sua

classe. Fabricados em materiais de alta

qualidade e testados segundo as

especificações técnicas mais exigentes para

maximizar a segurança e o conforto de

condução dos nossos utilizadores. Toda a

nossa produção de lâmpadas é testada

extensivamente, controlada e certificado (ISO

9001, ISO 14001 e QSO 9000) de acordo com

os requisitos ECE mais exigentes.

Abrangência maximizada de modelos de

automóveis

Oferecendo uma grande variedade de

lâmpadas sobressalentes, os kits

sobressalentes da Philips são compatíveis

com cerca de 90% do parque automóvel. É a

escolha perfeita para condutores

preocupados com a sua segurança.

Caraterísticas elétricas

Voltagem: 12 V

Informações sobre encomendas

Código de encomenda: 52732130

Informações da embalagem exterior

Peso bruto por unidade: 1,85 kg

Altura: 10,7 cm

Comprimento: 27,9 cm

Largura: 19,1 cm

Dados da embalagem

Tipo de embalagem: KM

EAN1: 8711559527321

EAN3: 8711559527215

Informação do produto embalado

Peso bruto por unidade: 185 g

Altura: 11,5 cm

Comprimento: 5,5 cm

Peso líquido por peça: 100 g

Largura: 9 cm

Descrição do produto

Aplicação: Lâmpadas para farol de nevoeiro

frontal, Indicador frontal, Máximos, Interior,

Licença, Médios, Luz traseira de nevoeiro,

Indicador traseiro, Posição traseira/luz de

estacionamento, Luz de marcha-atrás.,

Indicador lateral, Luz de travagem

Homologação CEE

Tecnologia: Halogéneo

Tipo: H7

Designação: Kit simples

Alcance: Kit sobressalente, Kit simples
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