
 

LED de luz clara

LED Daylight
Running Lights 4

923793117111

Alta visibilidade para o máximo em segurança
Sinta-se ainda mais seguro de dia com LED de alta qualidade

Essa nova geração de luzes LED LUXEON® de alta qualidade além de aumentar a

visibilidade e a segurança nas estradas ainda reduz o consumo de energia e

oferece lâmpadas de longa duração.

Compatível com a maioria dos modelos de carros

Compatível com modelos Start & Stop

Design ultracompacto

Qualidade OEM

Resistente ao impacto de cascalho

Estrutura de alumínio de alta qualidade

Fácil de instalar

Sistema de presilha inteligente

Sistema de fiação simples



LED de luz clara 923793117111

Destaques Especificações
Resistente ao impacto de cascalho

Resistente ao impacto de cascalho

Estrutura de alumínio de alta qualidade

Estrutura de alumínio de alta qualidade

Sistema de fiação simples

Sistema de fiação simples

Sistema de presilha inteligente

Sistema de presilha inteligente

Compatível com modelos Start & Stop

A linha Daylight é compatível com a maioria

dos veículos atualmente nas estradas,

incluindo modelos Start & Stop.

Design ultracompacto

O design ultracompacto é ideal para veículos

menores.

 

Informações da embalagem

EAN1: 8727900380620

EAN3: 8727900380637

Descrição do produto

Tecnologia: Luz diurna do LED dos faróis

Aplicação: Colocado no para-choque

Homologação ECE

Base: Clique 1

Designação: DRL STRIP 12810

Inserir: 4 LEDs para luz diurna dos faróis

Especificações de marketing

Benefícios esperados: Segurança

Destaque do produto: Projetado para sua

segurança

Informações do pedido

Entrada do pedido: 12810WLEDX2

Código do pedido: 38062028

Informações na embalagem externa

Peso bruto por peça: 15 g

Altura: 22,7 cm

Comprimento: 41,8 cm

Peso líquido por peça: 3,8 g

Largura: 24,9 cm

Informações sobre o produto fornecido

Peso bruto por peça: 3.000 g

Altura: 20,5 cm

Comprimento: 7,8 cm

Peso líquido por peça: 750 g

Largura: 23,7 cm

Características elétricas

Voltagem: 12 volt

Potência em watts: 10 W

* Imagens meramente ilustrativas
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