
 

Iluminação interna
em LED

X-tremeVision LED

 
Torpedo de 30 mm

branco brilhante de 4000 K

12 V

 

923794817112

LEDs de alto desempenho
Com a luminosidade da luz LED

As lâmpadas LED brancas brilhantes de 4000 K garantem a iluminação ideal para

o interior de seu carro, com uma cor quente e luz de alta potência. Os LEDs

duráveis e altamente resistentes garantem 12 anos de condução sem

complicações.

Vida útil de 12 anos

LED durável

Resistente a vibrações e altas temperaturas

Luz LED brilhante para o máxima visibilidade e estilo

Difusão de luz de 120°

Luz branca brilhante de 4000 K



Iluminação interna em LED 923794817112

Destaques Especificações
Difusão de luz de 120°

O amplo ângulo de difusão de luz garante

excelente iluminação dentro do carro

Luz branca brilhante de 4000 K

Lâmpadas LED Philips de alta potência de

4000K com efeito branco brilhante para dar

mais estilo às suas luzes

LED durável

A nova geração de LED de alta potência da

Philips irá atendê-lo durante a vida toda útil

do seu carro

Mais resistente

Faróis LED com resistência a temperaturas

de até 105° e design antivibração exclusivo

Philips

 

Informações da embalagem

EAN1: 8727900387247

EAN3: 8727900387254

Tipo da embalagem: X1

Descrição do produto

Tecnologia: LED

Aplicação: Luz interna, Luz da placa, Luz do

porta-malas

Linha: X-tremeVision

Inserir: Torpedo de 38 mm

Base: SV8,5

Designação: TOR-12858LED-CI

Especificações de marketing

Benefícios esperados: mais luz

Destaque do produto: LEDs de alto

desempenho

Informações do pedido

Entrada do pedido: 129404000KX1

Código do pedido: 38724730

Informações na embalagem externa

Altura: 8,5 cm

Comprimento: 19,5 cm

Largura: 15,1 cm

Peso bruto por peça: 27 g

Peso líquido por peça: 20 g

Informações sobre o produto fornecido

Altura: 9,2 cm

Comprimento: 6,8 cm

Peso líquido por peça: 2 g

Largura: 2,8 cm

Quantidade no pacote / quantidade mínima:

1

Peso bruto por peça: 37 g

Características elétricas

Voltagem: 12 volt

Potência em watts: 1 W

Durabilidade

Vida útil: 12 anos

Características da luz

Temperatura de cor: 4.000 K

* Imagens meramente ilustrativas
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