
 

Genopretningssæt
til forlygter

Restoration Kit

 

Med UV-beskyttelse

 

HRK00XM

Se tydeligt, kør sikrere
Med UV-beskyttelse

Sammenlignet med andre sæt, der kræver værktøjer, leverer vores avancerede

teknologi fremragende resultater med minimalt besvær og er nem at bruge. I fire

nemme trin kan forbrugere opnå professionelle resultater uden behov for

værktøjer.

2 års UV-beskyttelse

Genopret snarere end erstat

Professionelle resultater på under 30 minutter

Rengører begge forlygter

Af høj kvalitet og omkostningseffektivt

Intet behov for værktøjer

Op til 100% skarpere med mindre blænding

Giver mere sikker nattekørsel

Fjerner uklarheder og gulning fra sol og snavs

Bedre lys redder liv



Genopretningssæt til forlygter HRK00XM

Vigtigste nyheder Specifikationer
Rengører begge forlygter

Dette sæt giver dig alt, hvad du har brug for

til at rengøre to bilforlygter: - 1 flaske

vandbaseret forbehandling (29,5 dl) - 1 flaske

rengøringsmiddel/poleringsmiddel (29,5 ml) 1

flaske glanspoleringsmiddel (29,5 ml) - korn

600 1-sidet sandpapir (kraftigt) - korn 1500 1-

sidet sandpapir (medium) - korn 2000 1-sidet

sandpapir (fint) - 10 stykker renseservietter - 1

par handsker (én størrelse passer til alle)

Af høj kvalitet og omkostningseffektivt

Af høj kvalitet og omkostningseffektivt

Intet behov for værktøjer

Intet behov for værktøjer

Fjerner uklarheder og gulning

Philips-genopretningssættet til forlygter

fjerner uklarheder og gulning og genopretter

forlygterne, så de er som nye.

Genopret snarere end erstat

Spar penge ved at genoprette din bils

forlygter i stedet for at købe nye

Giver mere sikker nat

 UV-belægningsteknologi genopretter snarere

end erstatter. En renere forlygte giver sikker

nattekørsel.

Bedre lys redder liv

"Med tiden bliver forlygterne slidte og ridsede

pga. stød og generel forringelse. Forlygter af

plastic er fremstillet med en ydre ultraviolet

(UV) beskyttende belægning. Denne

belægning forringes af udsættelse for

elementerne, så den falmer, gulnes, iltes og

kan resultere i tab af op til 40 % udsyn i

mørke"
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