
 

 

Philips Easy Kit
Varapolttimosarja

H4

55473EKKM
Kaikki polttimot yhdessä paketissa

Varapolttimosarja, joka sisältää H4-polttimoita
Philips Automotive haluaa huolehtia liikenneturvallisuudestasi. Autossa kannattaa aina 
säilyttää varapolttimoita, joten tarjoamme eri tilanteisiin sopivia polttimoita käsittäviä 
varapolttimosarjoja.

Laadukkaat Philips-polttimot
• Easy Kit -pakkaus sisältää 30 % kirkkaammat ajovalopolttimot
• Philips-varapolttimot ovat laadukkaita ja tyyppihyväksyttyjä

Erinomainen varapolttimosarja
• Kestävä pakkaus estää polttimoiden rikkoutumisen
• Easy Kit -pakkaus sisältää jopa 30 % kirkkaammat ajovalopolttimot
• Vaihtopolttimoita 90 prosenttiin automalleista



 30 % lisää kirkkautta tielle
Valoratkaisumme tuottavat tarkan valokeilan ja 
suuren valotehon. Pidä ajovalojen varapolttimot aina 
mukana, jotta tiellä liikkuminen on joka hetki 
turvallista.

Kestävä rakenne
Varapolttimopakkaukset on valmistettu mekaaniset 
vauriot kestävästä materiaalista, joka estää 
polttimoiden rikkoutumisen.

Helppo säilyttää autossa
Easy Kit -pakkaus on suunniteltu viemään 
mahdollisimman vähän tilaa tavaratilassa tai 
hansikaslokerossa.

Laadukkaat tyyppihyväksytyt polttimot
Philipsin varapolttimosarjoissa käytetään vain 
luokkansa parhaita tuotteita. Tuotteet valmistetaan 
korkealaatuisista materiaaleista ja testataan 
tiukimpien vaatimusten mukaisesti, jotta voimme 
taata asiakkaidemme turvallisuuden ja 
ajomukavuuden. Koko 
polttimontuotantoprosessimme on testattu, valvottu 
ja sertifioitu (ISO 9001, ISO 14001 ja QSO 9000), ja 
se täyttää ECE-vaatimukset.

Lähes kaikkiin automalleihin
Philips-varapolttimosarjaan kuuluu paljon erilaisia 
varapolttimoita noin 90 prosenttiin automalleista. 
Täydellinen valinta turvallisuustietoisille kuljettajille.
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Sähkötiedot
• Jännite: 12 V

Tilaustiedot
• Tilauskoodi: 69555728

Ulkopakkauksen tiedot
• Kokonaispaino/pakkaus: 0,62 kg
• Korkeus: 16,5 cm
• Pituus: 30,6 cm
• Leveys: 9,6 cm

Pakkauksen tiedot
• Pakkaustyyppi: KM
• EAN1: 8727900695557
• EAN3: 8727900695571

Pakatun tuotteen tiedot
• Kokonaispaino/pakkaus: 124 g
• Korkeus: 15 cm
• Pituus: 6,05 cm
• Nettopaino/kpl: 124 g
• Määrä pakkauksessa / tilauksen vähimmäismäärä: 5
• Leveys: 8,52 cm

Tuotteen kuvaus
• Käyttö: etusumuvalo, etuvilkku, kaukovalo, sisätila, 

rekisterikilpi, lähivalo, takasumuvalo, takavilkku, 
peruutusvalo, sivuvilkku, jarruvalo

• ECE-tyyppihyväksyntä
• Tekniikka: halogeeni
• Tyyppi: H4
• Nimike: Easy Kit
• Valikoima: Varapolttimosarja, Easy Kit
•

Tekniset tiedot
Varapolttimosarja
H4
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