
24 V
strålkastarlampa

MasterLife

 

Typ av lampa: H3

1-pack

24 V, 70 W

Mer ljus

 
13336MLC1

Klassens längsta livslängd
Räcker i upp till 1 200 timmar*

Med en minimal felfrekvens ser våra Philips MasterLife-strålkastarlampor till att

din fordonspark är produktiv och igång genom att minimera tidsödande avbrott.

De här lamporna håller i upp till 1 200 timmar* och ger mer ljus.

Bästa livslängden i sin klass på upp till 1 200 timmar*

Utklassar allt på vägarna

Mer ljus

Se längre på vägen med mer ljus

Slitstarka lampor med stöttålighet

Slitstarka lampor med ökad stöttålighet

Bland de säkraste billamporna som är godkända för användning i trafiken

Philips automotive-kvalitet

Philips är det främsta valet för större biltillverkare.



24 V strålkastarlampa 77462030

Funktioner Specifikationer
Räcker i upp till 1 200 timmar*

Philips MasterLife-strålkastarlampor har den

längsta livslängden på marknaden med upp

till 1 200 timmar. Med en minimal felfrekvens

håller våra lampor din fordonspark produktiv

och igång genom att minimera tidsödande

avbrott. Philips MasterLife är det smartaste

valet för stora fordonsparker.

Mer ljus, bättre sikt

Perfekt belysning är särskilt viktigt på

avstånd. Philips MasterLife gör att förare kan

se längre med mer ljus för ökad säkerhet och

komfort.

Maximal vibrationstålighet

Philips MasterLife har en robust dubbel

glödtråd för optimalt skydd mot mekaniska

stötar och vibrationer.

Säkra, godkända strålkastare

Philips MasterLife är ett av de säkraste,

enklaste och mest effektiva sätten att

uppgradera lamporna på din lastbil eller buss

inom lagliga parametrar. Lamporna är

fullständigt ECE-certifierade.

Billampa av högsta kvalitet

Den tekniskt avancerade belysningen från

Philips är välkänd inom fordonsindustrin, och

har varit det i över 100 år. Philips

originalutrustningskvalitetsprodukter är

designade och utvecklade enligt strikta

processer för kvalitetskontroll (inklusive

tillämpliga ISO-normer), vilket leder till höga

produktionsstandarder. Philips MasterLife är

kompatibla med de flesta lastbils- och

bussmodeller.

Försäljningsspecifikationer

Väntade fördelar: Lång hållbarhet

Produktbeskrivning: Klassens längsta

livslängd

Produktbeskrivning

Tillämpning: Dimljus, Helljus, Halvljus

Beteckning: 13336MLC1

Sortiment: MasterLife

Teknik: Halogen

Typ: H3

Sockel: PK22s

ECE-certifierad

Elektriska specifikationer

Spänning: 24 V

Wattal: 70 W

Beställningsinformation

Beställningspost: 13336MLC1

Beställningskod: 77462030

Förpackningsinformation

Bruttovikt per del: 0,121 kg

Höjd: 8,8 cm

Längd: 13,2 cm

Bredd: 5,3 cm

Förpackningsinformation

EAN1: 8711500774620

EAN3: 8711500779403

Förpackningstyp: C1

Produktinformation i förpackning

Bruttovikt per del: 0,099 g

Höjd: 8,5 cm

Längd: 2,5 cm

Nettovikt per del: 0,064 g

Antal i förpackning/minsta beställningsantal:

1

Bredd: 2,5 cm

Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 10

Ljusegenskaper

Färgtemperatur: 3200 K K

Livslängd

Livslängd: 1 200 timmar
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