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12 V, 55 W

 

9006PRB1

Чувствайте се в безопасност, шофирайте безопасно
До 30% повече видимост в сравнение със стандартните лампи

Осигурявайки до 30% повече видимост в сравнение със стандартна крушка за кола, крушките
за фарове Vision гарантират отлични характеристики на светлинния лъч на много
конкурентни цени с качество на оригинално оборудване за по-голяма безопасност и
комфорт.

По-добри резултати от стандартна халогенна крушка
Крушките Vision излъчват 30% повече светлина в сравнение със стандартни халогенни крушки

Качество на оригинално оборудване
Безопасността на пътя започва с това да виждате и да бъдете забелязани
Сменете едновременно и двете крушки на предните фарове за по-голяма безопасност

Предни фарове с подобрено високо качество
Philips е изборът на основните производители на автомобили
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Акценти Спецификации
До 30% повече видимост
Нашите решения за осветление произвеждат мощен
и прецизен светлинен лъч с максимална мощност.
Крушките Vision произвеждат по-дълъг светлинен лъч
за по-голяма безопасност и комфорт. Ние
непрекъснато произвеждаме най-добрите, най-
ефективните решения за осветление, защото знаем,
че нашето висококачествено осветление един ден
може да спаси живот.

По-добра видимост
Светлината е основна част от удоволствието да
шофирате и това е първата и единствена част от
кръга за безопасност, който всъщност помага за
предотвратяване на инциденти. Philips насърчава
активната безопасност за предотвратяване на
инциденти чрез увеличаване на цялостната видимост
и осветеност на пътя.

Изборът на производителите на автомобили

В продължение на 100 години Philips е на челно
място в осветителната индустрия за автомобили,
въвеждайки технологични иновации, които са се
превърнали в стандарт за съвременните автомобили.
Днес, една на всеки две коли в Европа и една на три
в световен мащаб са оборудвани с осветление от
Philips.

Сменяйте по двойки
Силно се препоръчва да сменяте крушките за предни
фарове по двойки за симетрична осветеност.

Данни за опаковката
EAN3: 8711500247278
EAN1: 8711500247261

Информация за опакован продукт
Количество стоки в опаковка: 1
MOQ (за професионалисти): 10

Електрически характеристики
Напрежение: 12 V
Мощност: 55 W

Експлоатационен срок
Живот: До 980 ч

Описание на продукта
Технология: Халогенни
Приложение: Двоен светлинен лъч
База: P22d
Съвместими с DOT
Обхват:
Vision
Тип: HB4

Маркетингови характеристики
Акцент за продукта: До 30% повече видимост
Очаквани ползи: Повече светлина
Акцент за продукта: 30% повече светлина

Характеристики на светлината
Цветна температура: До 3200 K
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