
Conventionele binnenverlichting
en signalering

Standard

 

Type lamp: HB5

Verpakking van 1

12 V, 66/55W

 
9007C1

Veiligheid boven alles
Philips-standaardlampen

Onze koplampen zijn favoriet bij grote autofabrikanten. Ze bieden de beste

kwaliteit in hun klasse tegen een aantrekkelijke prijs.

(OEM) Original equipment manufacturer

Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten

Uitgebreid assortiment lampen van 12 V

Uitgebreid assortiment lampen van 12 V voor allerlei toepassingen

Voldoet aan de kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring

Voldoet aan hoge kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring

Paarsgewijs vervangen

Vervang beide koplampen tegelijk voor optimale veiligheid



Conventionele binnenverlichting en signalering 9007C1

Kenmerken Specificaties
Aanbevolen door autofabrikanten

Philips loopt al 100 jaar actief voorop in

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 Philips-verlichting.

ECE-goedkeuring

Wij willen dat de autoproducten en -services

van Philips de beste zijn in de

vervangingsmarkt. Onze producten worden

vervaardigd van hoogwaardige materialen en

volgens de hoogste specificaties. Ze zijn

ontworpen voor optimale veiligheid en

maximaal comfort van onze autorijdende

klanten. Ons gehele assortiment is grondig

getest, gecontroleerd en gecertificeerd (ISO

9001, ISO 14001 en QSO 9000).

Ontworpen voor meervoudig gebruik

Welke 12 V-lamp wordt waarvoor gebruikt?

Het productaanbod van Philips Automotive

omvat alle autospecifieke functies:

kentekenplaatverlichting,

stadslicht/parkeerlicht, lampje

dashboardkastje, binnensignalering,

parkeerlichten voor.

Paarsgewijs vervangen

Het wordt ten zeerste aanbevolen beide

tegelijk te vervangen voor symmetrische

lichtsterkte.

Electrische kenmerken

Voltage: 12 volt

Wattage: 65/55 W

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8711500245502

EAN3: 8727900370966

Verpakkingstype: C1

Productbeschrijving

Toepassing: Dagrijverlichting, Mistlamp voor

ECE-goedkeuring

Collectie: Standaard

Technologie: Halogeen

Type: HB5

Aanduiding: 9007C1

Voet: PX29t

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 0,539 kg

Hoogte: 9,9 cm

Lengte: 27,5 cm

Breedte: 11,4 cm

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 47,1 g

Hoogte: 9,3 cm

Lengte: 5,4 cm

Minimale bestelhoeveelheid (voor

professionals): 10

Nettogewicht per stuk: 40,1 g

Verpakkingshoeveelheid: 1

Breedte: 5,4 cm

Bestelinformatie

Bestelnummer: 9007C1

Bestelcode: 24550230

Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Standaard

Productkenmerk: Philips-standaardlampen

 

© 2022 Lumileds Holding B.V.

Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder

voorafgaande kennisgeving worden

gewijzigd. Handelsmerken zijn het

eigendom van Lumileds Holding B.V.

en hun respectieve eigenaren.

Publicatiedatum

2022‑11‑15
Versie: 3.0.1

12 NC: 8670 001 40863

www.philips.com

http://www.philips.com/

