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Simte-te în siguranţă, condu în siguranţă
Vizibilitate mai mare cu până la 30%, în comparaţie cu o lampă

standard

Cu vizibilitate cu până la 30% mai bună decât un bec auto standard, becurile de

far Vision asigură o performanţă excelentă a fasciculului la un preţ foarte

competitiv, cu calitate de echipament original pentru siguranţă şi confort sporite.

Performanţe mai bune în comparaţie cu un bec cu halogen standard

Becurile Vision proiectează 30 % mai multă lumină faţă de becurile cu halogen

standard

Calitate de echipament original

Siguranţa pe drum începe cu a vedea şi a fi văzut

Schimbă ambele lămpi odată pentru mai multă siguranţă

Evoluţie impresionantă pentru faruri

Philips este alegerea producătorilor importanţi de autoturisme



bec pentru faruri auto 9006PRB1

Repere Specificaţii
Vizib. până la 30% mai mare

Soluţiile noastre de iluminat produc o rază de

lumină puternică şi precisă, cu randament

maxim. Becurile Vision produc un fascicul mai

lung, pentru o mai mare siguranţă şi confort.

Producem întotdeauna cele mai bune şi mai

eficiente soluţii de iluminat, deoarece ştim că

iluminatul nostru de înaltă calitate poate

salva cândva o viaţă.

Vizibilitate mai bună

Lumina este o parte fundamentală a

experienţei de condus şi este prima şi singura

parte a circuitului de siguranţă, care ajută

efectiv la prevenirea accidentelor. Philips

promovează protecţia activă de siguranţă,

pentru a preveni accidentele prin creşterea

vizibilităţii generale şi a iluminării drumului.

Alegerea producătorilor de maşini

De 100 de ani, Philips se află în fruntea

industriei de iluminare auto, prezentând

inovaţii tehnologice care au devenit dotări

standard la automobilele moderne. Astăzi,

una din două maşini din Europa şi una din trei

maşini din lume este echipată cu iluminare de

la Philips.

Înlocuieşte simultan

Este recomandat să înlocuieşti ambele becuri

pentru faruri în acelaşi timp, pentru o lumină

simetrică de performanţă.

Informaţii ambalaj

EAN3: 8711500247278

EAN1: 8711500247261

Informaţii despre produsul ambalat

Cantitate per pachet: 1

MOQ (pentru profesionişti): 10

Caracteristici electrice

Tensiune: 12 V

Putere: 55 W

Durată de viaţă

Durată de viaţă: Până la 980 h

Descrierea produsului

Tehnologie: Halogen

Aplicaţie: Fascicul de lumină dublu

Bază: P22d

Compatibilitate DOT

Gamă: Vision

Tip: HB4

Specificaţii pentru comercializare

Caracteristici produs: Vizibilitate cu până la

30 % mai mare

Avantaje preconizate: Mai multă lumină

Caracteristici produs: 30% mai multă lumină

Caracteristicile fotometrice

Temperatură de culoare: Până la 3200 K
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