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Känn dig trygg, kör säkert
Upp till 30 % bättre sikt jämfört med en standardlampa

Vision strålkastarlampor producerar upp till 30 % bättre sikt jämfört med en

standardbillampa och garanterar en utmärkt ljusstråle till ett väldigt fördelaktigt

pris med originalutrustningskvalitet för ökad säkerhet och komfort.

Bättre prestanda än en standardlampa

Vision-glödlampor projicerar 30 % mer ljus än standardlampor

Originalutrustningskvalitet

Säkerheten på vägen börjar med att se och att synas

Byt ut båda dina strålkastarlampor vid samma tillfälle för bättre säkerhet

Nya strålkastarlampor av hög kvalitet

Philips är det främsta valet för större biltillverkare.



strålkastarlampa för bil 9006PRB1

Funktioner Specifikationer
Upp till 30 % bättre sikt

Våra ljuslösningar ger en kraftfull och exakt

ljusstråle med maximal effekt. Vision-

glödlampor ger en längre ljusstråle för ökad

säkerhet och komfort. Vi producerar ständigt

de bästa och effektivaste ljuslösningarna,

eftersom vi vet att våra högkvalitativa lampor

en dag kan rädda liv.

Bättre sikt

Ljus är en grundläggande del av

körupplevelsen och ljus är den första och

enda delen av säkerhetscirkeln som faktiskt

hjälper till att förhindra olyckor. Philips

främjar aktivt säkerhetsförebyggande för att

förhindra olyckor genom att öka den allmänna

sikten och belysningen av vägen.

Rekommenderas av biltillverkare

I 100 år har Philips varit i framkant i

fordonsbelysningsbranschen och introducerat

tekniska innovationer som har blivit standard

på moderna fordon. Idag är varannan bil i

Europa och var tredje bil globalt utrustad med

Philips-belysning.

Byt ut båda samtidigt

Vi rekommenderar att du byter ut båda dina

strålkastarlampor samtidigt så att du får

symmetrisk belysningsprestanda.

Förpackningsinformation

EAN3: 8711500247278

EAN1: 8711500247261

Produktinformation i förpackning

Antal i förpackning: 1

Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 10

Elektriska specifikationer

Spänning: 12 V

Wattal: 55 W

Livslängd

Livslängd: Upp till 980 timmar

Produktbeskrivning

Teknik: Halogen

Tillämpning: Ljusstråle

Sockel: P22d

I enlighet med DOT

Sortiment: Vision

Typ: HB4

Försäljningsspecifikationer

Produktbeskrivning: Upp till 30 % bättre sikt

Väntade fördelar: Mer ljus

Produktbeskrivning: 30 % mer ljus

Ljusegenskaper

Färgtemperatur: Upp till 3 200 K
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