Philips
Bộ chuyển đổi Xenon HID

9006
12 V
35 W

858314KX2

Phù hợp dễ dàng cho
tầm nhìn tốt hơn
Bộ chuyển đổi Philips Xenon HID là cơ hội của bạn để chuyển đổi từ đèn pha halogen
chuẩn sang bóng đèn Xenon sáng và trắng tối đa.
Bóng đèn Xenon HID - Chất lượng Philips đích thực
• Bóng đèn HID chính hãng
• Chùm tia sáng cao cấp
• Sản phẩm toàn diện có sẵn cho hầu hết các kiểu xe hơi
Chấn lưu - Dễ lắp đặt
• Chấn lưu tích hợp cùng với bộ khởi động
• Bộ cài đặt đầy đủ

858314KX2

Bộ chuyển đổi Xenon HID
9006 12 V, 35 W

Các thông số
Thông số kỹ thuật
• Chân cắm: P22d
• Mô tả: Bộ chuyển đổi bóng đèn 9006
• Dãy sản phẩm: 4K

Những nét chính
• Điện áp: 12 V
• Công suất: 35 W

Bóng đèn HID chính hãng

Dữ liệu đóng gói

Chùm tia sáng cao cấp

• Đóng gói: X2

Sắp xếp theo 3 trục

Bóng đèn HID chính hãng

•

Sản phẩm toàn diện
Sản phẩm toàn diện có sẵn cho hầu hết các kiểu xe
hơi

Chấn lưu tích hợp
Chấn lưu tích hợp cùng với bộ khởi động

Bộ cài đặt đầy đủ
Mọi thứ được bao gồm để nâng cấp chiếu sáng xe hơi
của bạn (kết hợp với bóng đèn Philips Xenon HID)
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