
Sinalização LED

X-tremeVision LED

 
T10 LED

Xenon 6700K branca

Para iluminação interna

 
923796717119

LEDs de alto desempenho
Luz azul Xenon para alto estilo

Luz branca LED Xenon de 6700 K, a combinação perfeita para os faróis com

Xenon e LED. Até 5x mais luz do que as lâmpadas incandescentes tradicionais.

Resistente ao calor e à vibração para vida útil de longa duração.

LEDs de alto desempenho

Até 5x mais luz em comparação com lâmpadas incandescentes comuns

Dirija com estilo

Ilumina o interior de seu carro com potência e precisão

LEDs de longa duração

Vida útil de 12 anos



Sinalização LED 923796717119

Destaques Especificações
Dirija com estilo

É possível escolher entre 4000K, 6000K ou

6700K para máxima iluminação e estilo. A

iluminação interna LED Philips X-tremeVision

é perfeita para motoristas que querem dar

um toque especial no interior de seus carros.

LEDs de alto desempenho

A nova geração lâmpadas LED de alta

potência da Philips oferece aos motoristas

maior iluminação para seus carros. Oferece

até 5 vezes mais luz do que lâmpadas

incandescentes comuns.

LEDs de longa duração

Em comparação com as lâmpadas

incandescentes comuns, os LEDs interiores

X-tremeVision produzem até 5 vezes mais

luz, usando 13 vezes menos energia. Eles

contam com um encaixe geométrico perfeito,

e seus 12 anos de vida útil são simplesmente

incomparáveis.

Informações da embalagem

EAN1: 8727900386929

EAN3: 8727900386936

Tipo da embalagem: X2

Descrição do produto

Tecnologia: LED

Homologação ECE

Aplicação: Posicionamento frontal e interior

Base: W2.1X9.5D

Designação: WB-12932LED-CI

Linha: X-treme Vision LED

Inserir: Xenon 6700K branca

Especificações de marketing

Benefícios esperados: Desempenho do LED

Destaque do produto: 5x mais luz

Informações do pedido

Entrada do pedido: 129326700KX2

Código do pedido: 38692930

Informações na embalagem externa

Altura: 8,5 cm

Comprimento: 19,5 cm

Largura: 15,1 cm

Informações sobre o produto fornecido

Peso bruto por peça: 21,6 g

Altura: 9,2 cm

Comprimento: 6,8 cm

Peso líquido por peça: 3,6 g

Largura: 2,8 cm

Quantidade no pacote / quantidade mínima:

20

Características elétricas

Voltagem: 12 volt

Potência em watts: 1 W

* Imagens meramente ilustrativas
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