
 

Återställningskit för
strålkastare

Restoration Kit

 

Med UV-skydd

 

HRK00XM

Se tydligt, kör säkrare
Med UV-skydd

I jämförelse med annan utrustning som kräver eldrivna verktyg ger vår avancerade

teknik perfekta resultat med minimal ansträngning och är enkel att använda. I fyra

enkla steg kan konsumenterna få professionella resultat utan några eldrivna

verktyg.

2 års UV-skydd

Återställning istället för utbyte

Professionellt resultat på mindre än 30 minuter

Rengör båda strålkastarna

Högkvalitativ och kostnadseffektiv

Inga eldrivna verktyg krävs

Upp till 100 % klarare med mindre bländande effekt

Gör det säkrare att köra nattetid

Tar bort dimmighet och förgulnad som orsakats av sol och smuts

Bättre ljus räddar liv



Återställningskit för strålkastare HRK00XM

Funktioner Specifikationer
Rengör båda strålkastarna

Det här kitet innehåller allt du behöver för att

rengöra två bilstrålkastare: 1 flaska

vattenbaserat förbehandlingsmedel (29,5 ml),

1 flaska rengörings-/putsmedel (29,5 ml), 1

flaska med glansåterställande/-givande

medel (29,5 ml), 1 bit grovt sandpapper (600),

1 bit medelgrovt sandpapper (1 500), 1 bit fint

sandpapper (2 000), 10 pappershanddukar, 1

par handskar (universalstorlek)

Högkvalitativ och kostnadseffektiv

Högkvalitativ och kostnadseffektiv

Inga eldrivna verktyg krävs

Inga eldrivna verktyg krävs

Tar bort dimmighet och gulfärgning

Philips återställningskit för strålkastare tar

bort dimmighet och gulfärgning samt

återställer strålkastarna till ursprungligt skick

och ursprunglig finish.

Återställning istället för utbyte

Spara pengar genom att återställa

bilstrålkastarna istället för att köpa nya

Gör det säkrare att köra nattetid

 Med UV-beläggningstekniken kan du

återställa snarare än byta ut. En ren

strålkastare gör bilkörningen säkrare nattetid.

Bättre ljus räddar liv

”Med tiden slits strålkastare ut och repas på

grund av yttre påverkan och allmän

försämring. Strålkastare i plast är belagda

med ett ultraviolett skydd (UV-skydd). Den

här beläggningen slits ned i väder och vind

och ger en bleknande, gulnande och

oxiderande effekt som kan resultera i att

sikten försämras med 40 % på kvällstid”

Förpackningsinformation

Förpackningstyp: Specialförpackning

EAN1: 8727900399769

EAN3: 8727900399776
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