
 

lyskilde til forlygter

Vision

 

Lyskildetype: HB3

Pakke med 1 stk.

12 V, 65 W

 

9005PRB1

Føl dig sikker, kør sikkert
Op til 30 % bedre udsyn sammenlignet med en

standardlyskilde

Med op til 30 % bedre udsyn i forhold til en standardbilpære sikrer Vision-

forlygtepærerne en fremragende lysstråle til en yderst konkurrencedygtig pris med

original udstyrskvalitet, som giver større sikkerhed og komfort.

En bedre ydeevne end en standardhalogenlyskilde

Vision-lyskilder udsender 30 % mere lys end standard halogenlyskilder

Original kvalitet

Trafiksikkerhed handler om at se og blive set

Skift begge lyskilder samtidig af hensyn til sikkerheden

Forlygteopgradering af høj kvalitet

Mange større bilfabrikanter vælger Philips



lyskilde til forlygter 9005PRB1

Vigtigste nyheder Specifikationer
Op til 30% bedre udsyn

Vores oplysningsløsninger afgiver en kraftig

og præcis lysstråle med maksimal effekt.

Vision-lyskilderne danner en længere stråle

og skaber større sikkerhed og komfort. Vi

producerer de bedste og mest effektive

belysningsløsninger, fordi vi ved, at vores

højkvalitets lyskilder en dag kan redde et liv.

Bedre synlighed

Lys er en grundlæggende del af

køreoplevelsen, og lys er den første og eneste

del af sikkerhedsforanstaltningerne, der

faktisk hjælper med til at forhindre ulykker.

Philips fremmer aktivt sikkerheden ved at øge

udsynet og belysningen på vejen.

Foretrækkes af bilfabrikanter

Philips har i 100 år været den førende

virksomhed inden for lyskilder til bilindustrien

og har introduceret teknologiske innovationer,

som er blevet standard på moderne biler. I

dag er hver anden bil i Europa og hver tredje

bil på verdensplan udstyret med lyskilder fra

Philips.

Udskift parvis

Det anbefales kraftigt at udskifte dine

lyskilder til forlygterne parvis for at opnå

symmetrisk ydeevne for lyset.

Emballagedata

EAN3: 8711500247254

EAN1: 8711500247247

Medfølgende produktoplysninger

Pakkeantal: 1

Minimum ordrestørrelse (til professionelle):

10

Elektriske karakteristika

Spænding: 12 V

Watt-tal: 65 W

Levetid

Levetid: Op til 330 t

Levetid: Op til 400 t

Produktbeskrivelse

Teknologi: Halogen

Anvendelse: Dobbelt stråle

Base: P20d

DOT-overholdelse

Sortiment: Vision

Type: HB3

Markedsføringsspecifikationer

Produktoplysning: Op til 30% bedre udsyn

Forventede fordele: Mere lys

Produktoplysning: 30 % mere lys

Lyskarakteristika

Farvetemperatur: Op til 3200K
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