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Rodzaj źródła światła: HB4

Liczba sztuk w opakowaniu: 1

12 V, 55 W
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Czuj się bezpiecznie — prowadź bezpiecznie
Do 30% większa widoczność w porównaniu ze standardową

żarówką

Żarówki samochodowe Vision: widoczność nawet o 30% lepsza w porównaniu ze

standardową żarówką. Doskonała wydajność wiązki światła w bardzo

konkurencyjnej cenie w stosunku do jakości oryginalnego wyposażenia. Większe

bezpieczeństwo i wygoda.

Lepsza wydajność niż w przypadku standardowej żarówki halogenowej

Żarówki Vision emitują 30% więcej światła niż standardowe żarówki halogenowe

Jakość oryginalnego sprzętu

Bezpieczeństwo na drodze zależy w głównej mierze od widoczności Twojej i innych

Należy wymieniać obie żarówki jednocześnie, aby zwiększyć bezpieczeństwo

Wysokiej jakości, udoskonalone oświetlenie główne

Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów



żarówka samochodowa 9006PRB1

Zalety Dane techniczne

Do 30% większa widoczność

Nasze rozwiązania oświetleniowe zapewniają

silną i precyzyjną wiązkę światła o

maksymalnym strumieniu świetlnym. Żarówki

Vision emitują dłuższą wiązkę światła,

zapewniając większe bezpieczeństwo i

komfort. Nasza firma niezmiennie tworzy

najlepsze, najbardziej wydajne rozwiązania

oświetleniowe, ponieważ wiemy, że mogą one

uratować komuś życie.

Lepsza widoczność

Oświetlenie jest niezbędne do bezpiecznego

prowadzenia pojazdu, a zarazem stanowi

podstawowy i jedyny element układu

bezpieczeństwa, który naprawdę pomaga

zapobiegać wypadkom. W celu zapobiegania

wypadkom, firma Philips promuje aktywne

bezpieczeństwo poprzez zapewnienie

zwiększonej, ogólnej widoczności oraz lepsze

oświetlenie drogi.

Wybór producentów samochodów

Od 100 lat firma Philips jest liderem w branży

oświetlenia samochodowego, wprowadzając

innowacje technologiczne, które stają się

standardami w nowoczesnych pojazdach.

Obecnie w oświetlenie firmy Philips jest

wyposażony co drugi samochód w Europie

oraz co trzeci samochód na całym świecie.

Wymieniaj parami

Zalecana jest wymiana żarówek

samochodowych parami w celu uzyskania

symetrycznej wydajności świetlnej.

Dane opakowania

EAN3: 8711500247278

EAN1: 8711500247261

Informacje o zapakowanym produkcie

Ilość w opakowaniu: 1

Minimalna ilość zamówienia (dla

profesjonalistów): 10

Charakterystyka elektryczna

Napięcie: 12 V

Moc: 55 W

Czas eksploatacji

Trwałość: Maks. 980 godz.

Opis produktu

Technologia: Halogen

Zastosowanie: Podwójna wiązka

Podstawa: P22d

Zgodność z normami Departamentu

Transportu

Seria: Vision

Typ: HB4

Informacje marketingowe

Najważniejsza cecha produktu: Do 30%

większa widoczność

Spodziewane zalety: Więcej światła

Najważniejsza cecha produktu: O 30% więcej

światła

Właściwości światła

Temperatura barwowa: Do 3200 K
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