
24V žárovka do
světlometů

MasterDuty

 

Typ žárovky: H3

Balení: 1 kus

24 V, 70 W

Více světla

 
13336MDC1

Neuvěřitelně odolný
Maximální odolnost vůči vibracím

Žárovky do světlometů Philips MasterDuty jsou navrženy tak, aby odolaly

vibracím a nabídly vynikající životnost. Poskytují více světla. Philips MasterDuty je

správná volba pro řidiče, kteří hledají odolnost, která vydrží.

Světla odolná proti vibracím

Odolné žárovky se zvýšenou odolností proti vibracím

Jedny z nejbezpečnějších silničních světlometů podle zákona

Výborná viditelnost

Větší dohled a rychlejší reakce díky většímu množství světla

Vylepšená životnost

Celá doba životnosti v bezpečí, abyste viděli a byli viděni

Kvalita typická pro automobilové výrovky Philips

Philips je volbou velkých automobilových výrobců



24V žárovka do světlometů 77460660

Přednosti Specifikace
Maximální odolnost vůči vibracím

Žárovky Philips MasterDuty jsou vybaveny

robustnějším závitem a základnou, takže

poskytují dokonalou ochranu proti

mechanickým otřesům, a vláknem s dvojitým

vinutím navrženým tak, aby odolalo silným

vibracím a zároveň se nehýbalo. Žárovky

Philips MasterDuty poskytují řidičům

zvýšenou životnost až 500 hodin.

Výborná viditelnost

Dokonalé osvětlení je důležité obzvláště,

pokud jde o vzdálenost – obvykle dosahuje

75–100 metrů před vaše vozidlo. Žárovky

Philips MasterDuty zlepší vaši viditelnost

a poskytnou vám na cestách více světla. To

vám pomůže rozeznat překážky a veškerá

potenciální nebezpečí dříve než s většinou

jiných halogenových žárovek do světlometů.

Vylepšená životnost

Každá potenciální závada náhradního dílu

představuje riziko pro vás a váš vůz. To platí

především pro světlomety. Každá porouchaná

žárovka světlometu snižuje viditelnost

a bezpečí pro vás i okolní dopravu. Žárovka do

světlometu Philips MasterDuty je

optimalizovaná na dlouhou a spolehlivou

životnost. Můžete tak vidět a být viděni déle

než u kterékoliv jiné žárovky s vysokým

výkonem.

Bezpečné silniční světlomety dle zákona

Žárovka Philips MasterDuty je jedním

z nejbezpečnějších, nejsnadnějších

a nejúčinnějších způsobů, jak vylepšit

světlomety vašeho nákladního vozidla nebo

autobusu v zákonném rámci. Světla mají

úplnou certifikaci ECE.

Osvětlení auta nejvyšší kvality

Technologicky pokročilé osvětlení Philips je

uznávané v automobilovém průmyslu, a to již

více než 100 let. Výrobky v kvalitě originálního

vybavení jsou navrženy a vyvinuty za přísných

procesů kontroly jakosti (včetně dodržení

příslušných norem ISO), což zajišťuje

konzistentně vysoké standardy výroby.

Žárovka do světlometu Philips MasterDuty je

kompatibilní s modely nákladních vozidel

a autobusů hlavních značek.

Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Dlouhá životnost

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Maximální

odolnost vůči vibracím

Popis výrobku

Aplikace: Mlhová světla, Dálková světla,

Potkávací světla

Označení: 13336MDC1

Řada: MasterDuty

Technologie: Halogenové

Typ: H3

Základna: PK22s

Homologace ECE

Elektrické vlastnosti

Napětí: 3200 K V

Příkon: 70 W

Informace pro objednávání

Zadání obj.: 13336MDC1

Objednací kód: 77460660

Informace na vnějším balení

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 1,2 kg

Výška: 18,7 cm

Délka: 26,6 cm

Šířka: 13,8 cm

Údaje na obalu

EAN1: 8711500774606

EAN3: 8711500774637

Typ balení: C1

Informace na obalu výrobku

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0,099 g

Výška: 8,5 cm

Délka: 2,5 cm

Čistá hmotnost na kus: 0,064 g

Množství v balení / MOQ: 1

Šířka: 2,5 cm

Minimální objednací množství (pro

profesionály): 100

Charakteristika světla

Teplota barev: 3200 K K

Životnost

Životnost: 450 hodin
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