
 

koplamp auto

Vision

 

Type lamp: HB4

Verpakking van 1

12 V, 55W

 

9006PRB1

Veiligheid boven alles
Tot 30% meer zicht vergeleken met een standaardlamp

De Vision-koplampen bieden tot 30% meer zicht vergeleken met een

standaardkoplamp. Deze hoogwaardige kwaliteitsproducten garanderen

uitstekende lichtbundelprestaties tegen een zeer aantrekkelijke prijs.

Betere prestaties dan een standaard halogeenlamp

Vision-lampen projecteren 30% meer licht dan standaard halogeenlampen

Hoogwaardige kwaliteitsproducten

Veiligheid op de weg betekent zien en gezien worden

Vervang beide koplampen tegelijk voor optimale veiligheid

Hoogwaardige upgrade van uw koplamp

Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten



koplamp auto 9006PRB1

Kenmerken Specificaties
Tot 30% meer zicht

Onze verlichtingsoplossingen produceren een

sterke en nauwkeurige lichtbundel met

maximale output. De Vision-lampen

produceren een langere lichtbundel voor meer

veiligheid en comfort. We blijven altijd de

beste, meest efficiënte

verlichtingsoplossingen produceren omdat we

weten dat onze hoogwaardige verlichting

levens kan redden.

Betere zichtbaarheid

Verlichting is essentieel wanneer u op de weg

rijdt en het enige element in de

veiligheidscirkel waarmee daadwerkelijk

ongelukken kunnen worden voorkomen.

Philips zorgt actief voor een hogere veiligheid

op de weg om ongelukken te voorkomen door

de algehele zichtbaarheid en wegverlichting

te verbeteren.

Aanbevolen door autofabrikanten

Philips loopt al 100 jaar actief voorop in de

autoverlichtingsbranche, met technologische

innovaties die nu standaard worden gebruikt

in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa

een op de twee auto's en wereldwijd een op

de drie auto's voorzien van verlichting van

Philips.

Per paar vervangen

Het wordt ten zeerste aanbevolen beide

koplampen tegelijk te vervangen voor

symmetrische lichtsterkte.

Gegevens van de verpakking

EAN3: 8711500247278

EAN1: 8711500247261

Verpakkingsinformatie

Verpakkingshoeveelheid: 1

Minimale bestelhoeveelheid (voor

professionals): 10

Elektrische kenmerken

Voltage: 12 volt

Wattage: 55 W

Levensduur

Levensduur: Tot 980 uur

Productbeschrijving

Technologie: Halogeen

Toepassing: Tweevoudige lichtbundel

Voet: P22d

Voldoet aan DOT

Collectie: Vision

Type: HB4

Marketingspecificaties

Productkenmerk: Tot 30% meer zicht

Verwachte voordelen: Meer licht

Productkenmerk: 30% meer licht

Lichtkenmerken

Kleurtemperatuur: Tot 3200 K
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