
24V žárovka do
světlometů

MasterLife

 

Typ žárovky: H11

Balení: 1 kus

24 V, 70 W

Více světla

 
24362MLC1

Nejlepší životnost ve své třídě
Životnost až 1 200 hodin*

Díky minimální poruchovosti snižující zdlouhavé prodlevy zvýší naše žárovky do

světlometů Philips MasterLife produktivitu a využití vašeho vozového parku. Tyto

žárovky vydrží až 1 200 hodin* a jsou o až 100 % jasnější.**

Nejlepší životnost ve své třídě – až 1 200 hodin*

Výkonnější než cokoli dalšího na vozovce

Až o 100 % lepší vidění**

Na vozovce nyní uvidíte dále díky více než o 100 % vyšší viditelnosti*

Světla odolná proti vibracím

Odolné žárovky se zvýšenou odolností proti vibracím

Jedny z nejbezpečnějších silničních světlometů podle zákona

Kvalita typická pro automobilové výrovky Philips

Philips je volbou velkých automobilových výrobců



24V žárovka do světlometů 82575930

Přednosti Specifikace
Životnost až 1 200 hodin*

Žárovky do světlometů Philips MasterLife

nabízejí maximální životnost na trhu až

1 200 hodin. Naše žárovky s minimální

poruchovost udržují váš vozový park

produktivní a v pohybu, protože minimalizují

časově náročná přerušení provozu. Philips

MasterLife je nejchytřejší volbou pro majitele

velkých vozových parků.

Až o 100 % lepší vidění**

Dokonalé osvětlení je obzvláště důležité

v dálce. Žárovka Philips MasterLife řidičům

umožňuje vidět dále, až o 100 % lepší vidění*,

což zvyšuje bezpečnost a pohodlí.

Maximální odolnost vůči vibracím

Žárovky Philips MasterLife jsou vybaveny

robustním vláknem s dvojitým vinutím, které

dokonale chrání před mechanickými otřesy

a vibracemi.

Bezpečné silniční světlomety dle zákona

Žárovka Philips MasterLife 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 MasterLife je

kompatibilní s modely nákladních vozidel

a autobusů hlavních značek.

Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Dlouhá životnost

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Nejlepší

životnost ve své třídě

Popis výrobku

Aplikace: Mlhová světla, Dálková světla,

Potkávací světla

Označení: 24362MLC1

Řada: MasterLife

Technologie: Halogenové

Typ: H11

Základna: PGJ19-2

Homologace ECE: NE

Elektrické vlastnosti

Napětí: 24 V

Příkon: 70 W

Informace pro objednávání

Zadání obj.: 24362MLC1

Objednací kód: 82575930

Informace na vnějším balení

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0,36 kg

Výška: 4,7 cm

Délka: 19,8 cm

Šířka: 18,7 cm

Údaje na obalu

EAN1: 8711500825759

EAN3: 8727900371062

Typ balení: C1

Informace na obalu výrobku

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0,29 g

Výška: 3,8 cm

Délka: 9 cm

Čistá hmotnost na kus: 0,22 g

Množství v balení / MOQ: 1

Šířka: 4,5 cm

Minimální objednací množství (pro

profesionály): 10

Charakteristika světla

Teplota barev: 3200 K K

Životnost

Životnost: 1 500 hodin
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