
 

Kit de restauração
de faróis

Restoration Kit

 

Com protecção UV

 

HRK00XM

Veja com clareza, conduza com maior segurança

Com protecção UV

Em comparação com outros kits que exigem ferramentas eléctricas, a nossa

tecnologia avançada fornece resultados excelentes com um esforço mínimo e é

simples de utilizar. Em quatro passos simples, os clientes podem obter

resultados profissionais com necessitar de ferramentas eléctricas.

2 anos de protecção UV

Restaurar em vez de substituir

Resultados de qualidade profissional em menos de 30 minutos

Para limpeza de ambos os faróis

Alta qualidade e económico

Não necessita de ferramentas eléctricas

Até 100% mais brilho com menos ofuscamento

Torna a condução nocturna mais segura

Elimina a opacidade e o amarelecimento provocados pelo sol e pela sujidade

Uma luz melhor poupa vidas



Kit de restauração de faróis HRK00XM

Destaques Especificações
Para limpeza de ambos os faróis

Este kit fornecer-lhe-á tudo o que necessita

para limpar dois faróis de automóvel: - 1

embalagem de pré-tratamento à base de

água (29,5 ml) - 1 embalagem de

detergente/polimento (29,5 ml) 1 embalagem

de restaurador/prolongador de brilho

(29,5 ml) - 1 unidade de lixa de 600 (grossa) -

1 unidade de lixa de 1500 (média) - 1 unidade

de lixa de 2000 (fina) - 10 folhas de papel

absorvente - 1 par de luvas (tamanho único)

Alta qualidade e económico

Alta qualidade e económico

Não necessita de ferramentas eléctricas

Não necessita de ferramentas eléctricas

Elimina opacidade e amarelecimento

O kit de restauração de faróis da Philips

elimina a opacidade e o amarelecimento,

restaurando os faróis a um estado e

acabamento como novos.

Restaurar em vez de substituir

Poupe dinheiro através da restauração dos

seus faróis em vez de comprar novos

Torna a noite mais segura

 A tecnologia de revestimento UV restaura em

vez de substituir. Faróis mais limpos permitem

uma condução nocturna mais segura.

Uma luz melhor poupa vidas

"Com o passar do tempo, os faróis sofrem

desgaste e riscos devido a impactos e à

deterioração geral. Faróis em plástico são

fabricados com um revestimento exterior de

protecção ultravioleta (UV). Este revestimento

degrada-se devido à exposição climatérica,

causando opacidade, amarelamento e

oxidação, o que pode resultar na perda de até

40% da visão durante a noite"

Dados da embalagem

Tipo de embalagem: Embalagem especial

EAN1: 8727900399769

EAN3: 8727900399776
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