
Sada náhradních
částí

Easy Kit

 

R2

 
55476EKKM

Všechny potřebné žárovky v jedné sadě
Sada náhradních žárovek R2

V divizi Philips Automotive máme jako hlavní cíl péči o bezpečnost na silnici. Je rozumné mít v autě vždy po ruce

sadu náhradních žárovek. Nabízíme sady se všemi potřebnými náhradními žárovkami pro případ jakékoli

poruchy.

Kvalitní žárovky Philips

Snadná sada obsahuje světlomety poskytující o 30 % více světla na silnici

Náhradní sada obsahuje kvalitní homologované žárovky Philips

Praktická sada náhradních žárovek

Robustní konstrukce krabice brání poškození a rozbití

Easy Kit obsahuje světlomety poskytující až o 30 % lepší vidění

Rozsah pokrývá 90 % vozového parku



Sada náhradních částí 55476EKKM

Přednosti Specifikace
O 30 % více světla na silnici

Naše řešení osvětlení vytváří výkonný a

přesný paprsek světla s vynikajícím světelným

výstupem. Využijte výměnu světlometů ke

zvýšení své viditelnosti na silnici.

Robustní konstrukce

Krabice s náhradní sadou jsou vyrobeny

z odolných materiálů tak, aby vydržely

mechanické poškození a zabránily rozbití

žárovek.

Snadné skladování v autě

Snadná sada byla navržena s ohledem na

řidiče: optimálně se vejde do zavazadlového

prostoru nebo příruční přihrádky a zabere

minimum místa.

Vysoce kvalitní homologované žárovky

Náhradní sady Philips obsahují nejlepší

výrobky ve své třídě. Jsou vyrobeny z vysoce

kvalitních materiálů a jsou testovány podle

nejvyšších specifikací, které maximalizují

bezpečnost a pohodlí našich uživatelů při

jízdě. Celá naše výroba žárovek podléhá

pečlivému testování, kontrole a certifikace

(ISO 9001, ISO 14001 a QSO 9000) podle

nejvyšších požadavků ECE.

Maximální pokrytí automobilových modelů

Náhradní sady Philips nabízejí nejrůznější

náhradní žárovky a jsou v průměru vhodné pro

90 % vozového parku. Jedná se o ideální volbu

pro řidiče, kteří dbají na bezpečnost.

Elektrické vlastnosti

Napětí: 12 V

Informace pro objednávání

Objednací kód: 69566328

Informace na vnějším balení

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0,63 kg

Výška: 16,5 cm

Délka: 30,6 cm

Šířka: 9,6 cm

Údaje na obalu

Typ balení: KM

EAN1: 8727900695663

EAN3: 8727900695687

Informace na obalu výrobku

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 126 g

Výška: 15 cm

Délka: 8,52 cm

Čistá hmotnost na kus: 126 g

Množství v balení / MOQ: 5

Šířka: 8,52 cm

Popis výrobku

Aplikace: Přední mlhové světlo, Přední

směrové světlo, Dálková světla, Interiér,

Registrační značka, Potkávací světla, Zadní

mlhová světla, Zadní směrová, Světla pro

couvání, Postranní směrová, Brzdová světla

Homologace ECE

Technologie: Halogenové

Typ: R2

Označení: Easy Kit

Řada: Náhradní sada, Easy Kit
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