
 

Lâmpada convencional
interna e de sinalização

Standard

 
Tipo de lâmpada: WY5W

12 V

5 W, embalagem de: 10

W2,1x9,5d

 

924625817125 Sinta-se seguro, dirija com segurança
Luzes de sinalização Philips

Nossas luzes de sinalização são a escolha dos principais fabricantes de

automóveis. Elas oferecem a melhor qualidade do mercado a um preço

competitivo.

Fabricante de peças originais

Grande variedade de lâmpadas de 12 V para atender a todas as aplicações

A Philips é a preferida das principais montadoras

Atendendo ao alto padrão de qualidade da homologação ECE



Lâmpada convencional interna e de sinalização 924625817125

Destaques Especificações
Projetado para vários usos

Qual lâmpada de 12 V deve ser usada para

qual aplicação? As ofertas da Philips

Automotive incluem todas as funções

específicas para automóveis: luzes de placa,

luz traseira/de estacionamento, luz do porta-

luvas, sinalização interna, luzes frontais de

estacionamento.

Escolha dos fabricantes de carros

Há 100 anos a Philips se mantém na

vanguarda da indústria da iluminação

automotiva, lançando tecnologias que se

tornaram padrão nos carros modernos.

Atualmente, um a cada dois carros na Europa

e um a cada três em todo o mundo é

equipado com lâmpadas Philips

Homologação ECE

Os produtos e serviços automotivos da Philips

são considerados os melhores da categoria no

mercado Fabricante de equipamento

original e mercado de reposição. Fabricados

com produtos de alta qualidade e testados

com as especificações mais exigentes, nossos

produtos são desenvolvidos para maximizar o

conforto e a segurança de nossos clientes ao

dirigir. Nossa linha de produtos é totalmente

testada, controlada e certificada (ISO 9001,

ISO 14001 e QSO 9000) para atender às mais

altas exigências ECE. Resumindo, essa é a

qualidade na qual você pode confiar.

Informações da embalagem

EAN1: 8711559530024

EAN3: 8727900390889

Tipo da embalagem: CP

Descrição do produto

Tecnologia: Convencional

Aplicação: Indicador lateral

Linha: Standard

Tipo: WY5W

Homologação ECE

Designação: WB-12396NA-CI

Base: W2,1x9,5d

Marcação ECE: E4 2EA

Características elétricas

Potência em watts: 5 W

Voltagem: 12 V

Especificações de marketing

Benefícios esperados: Longa duração

Destaque do produto: Qualidade de

equipamento original

Informações do pedido

Entrada do pedido: 12396NACP

Código do pedido: 53002428

Informações na embalagem externa

Peso bruto por peça: 1.190 g

Altura: 3 cm

Comprimento: 17 cm

Peso líquido por peça: 56,5 g

Largura: 11 cm

Informações do produto fornecido

Peso bruto por peça: 1,13 g

Altura: 0 cm

Comprimento: 0 cm

Peso líquido por peça: 2,38 g

Largura: 0 cm

Quantidade no pacote / quantidade mínima:

1
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