
Reservedelsett

Easy Kit

 

H1/H7

 
55475EKKM

Alle lyskildene du trenger, i ett sett
Reservedelssett med H1-/H7-lyskilder

Hos Philips Automotive har vi som hovedmål å sørge for at du er trygg på veien. Ettersom det anbefales at du

alltid har erstatningsdeler i bilen, tilbyr vi reservedelsett med alle de nødvendige ekstra lyskildene som trengs for

alle behov som skulle oppstå.

Lyskilder med Philips-kvalitet

Easy Kit inneholder frontlys som gir 30 % mer lys

Reservedelsettet er utstyrt med godkjente kvalitetslyskilder fra Philips

Førsteklasses reservedelsett med lyspærer

Robust bokskonstruksjon for å hindre skade eller ødeleggelse

Easy Kit har frontlykter som gir opptil 30 % bedre sikt

Serien dekker 90 % av bilparken



Reservedelsett 55475EKKM

Høydepunkter Spesifikasjoner
30 % mer lys på veien

Våre belysningsløsninger produserer en

kraftig og nøyaktig lysstråle med

førsteklasses lysmengde. Benytt deg av bytte

av frontlys, slik at du øker synligheten på

veien.

En robust konstruksjon

Reservedelsettene leveres i bokser laget av

bestandige materialer som er utformet for å

tåle mekaniske skader, slik at lyskilder ikke

ødelegges.

Enkel oppbevaring i bilen

Easy Kit er utformet med bilførere i tankene

og er optimalisert for å passe inn i

bagasjerommet eller hanskerommet og ta opp

minimalt med plass.

Godkjente lyskilder med høy kvalitet

Reservedelsett fra Philips er utstyrt med

best-i-klassen-produkter. Laget av materialer

av høy kvalitet og testet i henhold til de

strengeste spesifikasjonene for å gi kundene

våre maksimal sikkerhet og kjørekomfort. Hele

produksjonen vår testes, kontrolleres og

sertifiseres omhyggelig (ISO 9001, ISO 14001

og QSO 9000) etter de strengeste ECE-

kravene.

Maksimal dekning av biltyper

Philips reservedelsett passer til

gjennomsnittlig 90 % av bilparken og tilbyr et

stort mangfold av reservelyskilder. Det er det

perfekte valget for bilførere som er opptatt av

sikkerheten.

Elektriske egenskaper

Spenning: 12 V

Bestillingsinformasjon

Bestillingskode: 69562528

Emballasjeinformasjon

Bruttovekt per del: 0,57 kg

Høyde: 16,5 cm

Lengde: 30,5 cm

Bredde: 9,6 cm

Emballasjeopplysninger

Emballasjetype: KM

EAN1: 8727900695625

EAN3: 8727900695656

Pakket produktinformasjon

Bruttovekt per del: 114 g

Høyde: 15 cm

Lengde: 6,05 cm

Nettovekt per del: 108, 46 g

Antall i pakken / MOQ: 5

Bredde: 8,52 cm

Produktbeskrivelse

Bruk: Tåkelys foran, Frontindikator, Fjernlys,

Interiør, Nummerskilt, Nærlys, Bakre tåkelys,

Bakre indikator, Ryggelys, Sideindikator,

Bremselys

Typegodkjent ECE

Teknologi: Halogen

Type: H1, H7

Betegnelse: Easy Kit

Serie: Reservedelsett, Easy Kit
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