
 

Iluminação interna e
sinalização em LED

X-tremeVision LED

 
Tipo de lâmpada: P21/5W

Embalagem c/: 2

 

923795317112

LEDs de alto desempenho
Lanterna traseira e luz de freio LED de rápida resposta

A luz LED vermelha de alta intensidade Philips para freio e lanterna traseira

garante máxima visibilidade e segurança em seu trajeto com luz de alta potência

e iluminação rápida. Os LEDs altamente resistentes e duradouros garantem 12

anos de condução sem complicações

Melhor desempenho de luz em LED

Acendem instantaneamente

Difusão de luz de 270°

Luz traseira e de freio vermelha intensa brilhante

Design LED moderno

Resistente a vibrações e altas temperaturas
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Destaques Especificações
Difusão de luz de 270°

Amplo ângulo de difusão de luz para garantir

o visual perfeito das lâmpadas de LED para

carro

Luz de freio vermelha intensa brilhante

Lâmpadas LED de alta potência Philips com

luz vermelha intensa para dar mais estilo aos

faróis de seu carro

Acendem instantaneamente

A luz de lanterna traseira e de freio LED

Philips ilumina mais depressa, aumentando o

tempo de reação dos outros motoristas no

caso de uma parada brusca, garantindo uma

distância para frenagem adicional de 6

metros para veículo que vem atrás (a

120km/h)

Mais resistente

Faróis LED com resistência a temperaturas

de até 105° e design antivibração exclusivo

Philips

Informações da embalagem

EAN1: 8727900384208

EAN3: 8727900384215

Tipo da embalagem: X2

Descrição do produto

Tecnologia: LED

Homologação ECE

Aplicação: Luz de freio

Base: BAY15d

Linha: X-tremeVision

Inserir: P21/5 W

Designação: EST-12899LED-CI

Características elétricas

Voltagem: 12 volt

Especificações de marketing

Benefícios esperados: mais luz

Destaque do produto: LEDs de alto

desempenho

Informações do pedido

Entrada do pedido: 12899RX2

Código do pedido: 38420830

Informações na embalagem externa

Altura: 8,5 cm

Comprimento: 19,5 cm

Peso líquido por peça: 340 g

Largura: 15,1 cm

Peso bruto por peça: 62 g

Informações sobre o produto fornecido

Peso bruto por peça: 33,5 g

Altura: 9,2 cm

Comprimento: 6,8 cm

Peso líquido por peça: 17 g

Largura: 2,8 cm

Quantidade no pacote / quantidade mínima:

2

Durabilidade

Vida útil: 12 anos
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