
 

Oppussingssett for
frontlykt

Restoration Kit

 

Med UV-beskyttelse

 

HRK00XM

Se klart, kjør tryggere
Med UV-beskyttelse

Sammenlignet med andre sett der man trenger elektriske verktøy, gir vår avanserte

teknologi utmerkede resultater med minimale anstrengelser og er enkel å bruke.

Gjennom fire enkle trinn kan forbrukerne oppnå profesjonelle resultater uten

behov for elektriske verktøy.

2 års UV-beskyttelse

Puss opp i stedet for å skifte ut

Profesjonelle resultater på under 30 minutter

Rengjør begge frontlysene

Høy kvalitet og kostnadseffektivt

Ingen elektriske verktøy kreves

Opptil 100 % lysere med mindre blending

Gjør det sikrere å kjøre på nattestid

Fjerner støvpartikler og gulning forårsaket av sol og skitt

Bedre lys redder liv



Oppussingssett for frontlykt HRK00XM

Høydepunkter Spesifikasjoner
Rengjør begge frontlysene

Dette settet har alt du trenger for å rengjøre

to frontlykter: – 1 flaske vannbasert

forbehandling (29,5 ml) – 1 flaske

rengjøringsmiddel/poleringsmiddel (29,5 ml) 1

flaske glansmiddel (29,5 ml) – 1 stk. sandpapir

med korning på 600 (grovt) – 1 stk. sandpapir

med korning på 1500 (middels) – 1 stk.

sandpapir med korning på 2000 (fint) – 10

tørkepapir – 1 par hansker (én størrelse

passer alle)

Høy kvalitet og kostnadseffektivt

Høy kvalitet og kostnadseffektivt

Ingen elektriske verktøy kreves

Ingen elektriske verktøy kreves

Fjerner støvpartikler og gulning

Philips' oppussingssett for frontlykter fjerner

støvpartikler og gulning og får frontlyktene til

å se så gode ut som nye.

Puss opp i stedet for å skifte ut

Spar penger ved å pusse opp bilens

frontlykter i stedet for å kjøpe nye

Gjør deg sikrere på nattestid

 UV-beleggteknologien pusser opp i stedet for

å skifte ut. En renere frontlykt gjør det sikrere

å kjøre på nattestid.

Bedre lys redder liv

"Over tid blir frontlyktene slitt og skrapet opp

pga. støt og generell slitasje. Frontlykter i

plast produseres med et ytre UV-

beskyttelseslag. Dette belegget slites ned av

eksponering mot omgivelsene, som gjør at

plasten falmer, gulner og oksiderer, noe som

kan føre til et tap på opptil 40 % av synlighet

om natten"
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