
24 V autokoplamp

MasterLife

 

Type lamp: H4

Verpakking van 1

24 V, 70W

Meer licht

 
13342MLC1

De beste levensduur in zijn klasse
Levensduur tot 1200 uur*

Dankzij de minimale storingsfrequentie zijn onze Philips MasterLife-koplampen

zeer betrouwbaar en blijft uw machinepark productief en in beweging, en worden

tijdrovende onderbrekingen beperkt tot een minimum. Deze lampen hebben een

levensduur tot 1200 uur* en zijn tot 100% helderder**.

Ongeëvenaarde levensduur tot 1200 uur*

Presteert beter dan alles op de weg

Tot 100% meer zicht**

Zie wat verder op de weg gebeurt met tot +100% meer zicht*

Duurzame lampen met trillingsbestendigheid

Duurzame lampen die beter bestand zijn tegen trillingen

Een van de veiligste wettelijk goedgekeurde koplampen

Philips-kwaliteit voor auto's

Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten



24 V autokoplamp 82571130

Kenmerken Specificaties
Gaat tot wel 1200 uur mee*

De Philips MasterLife-koplampen gaan tot

1200 uur mee: de langste levensduur op de

markt. Met een minimum aan storingen

zorgen onze lampen ervoor dat uw wagenpark

productief en in beweging blijft door

tijdrovende onderbrekingen tot een minimum

te beperken. Daarom is Philips MasterLife de

slimste keuze voor grote wagenparkeigenaren.

Tot 100% meer zicht**

Een perfecte verlichting is vooral belangrijk in

de verte. Met Philips MasterLife kunnen

bestuurders verder kijken, met tot +100%

meer zicht* voor meer veiligheid en comfort.

Maximale trillingsbestendigheid

Philips MasterLife heeft een robuuste

dubbele gloeidraad voor ultieme bescherming

tegen mechanische schokken en trillingen.

Veilige, wettelijk goedgekeurde koplampen

Philips MasterLife is een van de veiligste,

gemakkelijkste en meest efficiënte manieren

om uw vrachtwagen- of buskoplampen te

upgraden binnen de wettelijke beperkingen.

De lampen zijn volledig ECE-gecertificeerd.

Hoge kwaliteit autoverlichting

Technologisch geavanceerde Philips-

verlichting is al meer dan 100 jaar beroemd in

de auto-industrie. De producten met originele

Philips-kwaliteit zijn ontwikkeld en ontworpen

volgens strikte kwaliteitsprocessen (inclusief

toepasselijke ISO-normen) die leiden tot

consistent hoge productiestandaarden. Philips

MasterLife is geschikt voor vrachtwagens en

bussen van grote merken.

Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Lange levensduur

Productkenmerk: De beste levensduur in zijn

klasse

Productbeschrijving

Toepassing: mistlamp, Grootlicht, Dimlicht

Aanduiding: 13342MLC1

Collectie: MasterLife

Technologie: Halogeen

Type: H4

Voet: P43t-38

ECE-goedkeuring

Elektrische kenmerken

Voltage: 24 volt

Wattage: 75/70 W

Bestelinformatie

Bestelnummer: 13342MLC1

Bestelcode: 82571130

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 0,327 kg

Hoogte: 7,8 cm

Lengte: 23,8 cm

Breedte: 9,3 cm

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8711500825711

EAN3: 8727900371086

Verpakkingstype: C1

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 0,282 g

Hoogte: 7,6 cm

Lengte: 4,6 cm

Nettogewicht per stuk: 0,215 g

Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 10

Breedte: 4,6 cm

Minimale bestelhoeveelheid (voor

professionals): 10

Lichtkenmerken

Kleurtemperatuur: 3200 K K

Levensduur

Levensduur: 1800 uur
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