
 

Adapterringer av
type I

Accessories for LED
upgrade

 
Type l

For LED [~H7]*

Pålitelig kvalitet fra Philips

 

LUM11179X2 Nøyaktig passform og enkel installering
Enkel installering av HL [˜H7]

Få enkel installering av Philips LED HL [˜H7]* med Philips-adapterringer som

passer til et stort utvalg bilmodeller. Finn den riktige adapterringtypen for

bilmodellen din i kompatibilitetslisten**, og gled deg over lys med god ytelse.

Optimal passform

Enkel å installere

Kompatibel med de fleste bilmodeller

Finn riktig LED-adapterring

Pålitelig kvalitet fra Philips

Holdbart materiale for langvarig ytelse



Adapterringer av type I LUM11179X2/10

Høydepunkter Spesifikasjoner
Modellspesifikke kontaktringer

Når du oppgraderer LED-frontlys, kan det

hende at du trenger adapterringer som er

kompatible med bilmodellen din, for å kunne

installere LED-frontlyktene på en sikker

måte. LED-adapterringene fra Philips er

enkle å installere og kompatible med en rekke

bilmodeller. Du finner brukerhåndboken på

kundestøttesiden for Philips***.

Kompatibel med de fleste kjøretøy

Philips HL [~H7] LED-pærer for frontlys er

kompatible med en rekke kjøretøy. Hvis du vil

finne ut om du trenger flere adapterringer for

å oppgradere til LED, kan du se

kompatibilitetslisten til Philips**. Gå gjennom

den regelmessig for kjøretøyet ditt, siden vi

oppdaterer listen vår kontinuerlig.

Langvarig ytelse

Philips LED-kontaktringer er laget av

slitesterkt metall og tåler både fysisk og

termisk belastning. De er testet under de

tøffeste forhold, slik at du kan dra nytte av

langvarig ytelse.

Markedsføringsspesifikasjoner

Forventede fordeler: Enkel å installere

Produkthøydepunkt: Adapterring for LED

[˜H7]*

Bestillingsinformasjon

Bestillingsoppføring: 11179X2

Bestillingskode: 01683631

Emballasjeinformasjon

Bruttovekt per del: 325 g

Høyde: 10,3 cm

Lengde: 29,8 cm

Bredde: 12,8 cm

Emballasjeopplysninger

EAN1: 8719018016836

EAN3: 8719018016843

Emballasjetype: X2

Pakket produktinformasjon

Høyde: 9,7 cm

Lengde: 9,7 cm

MOQ (for profesjonelle): 6

Antall i pakken: 2

Bredde: 6,3 cm

Bruttovekt per del: 43 g

Nettovekt per del: 5,6 g

Produktbeskrivelse

Bruk: Nærlys

Kompatibel med: Philips Ultinon Pro9000

LED [˜H7]Philips Ultinon Pro5000 LED [˜H7]

Betegnelse: Adapterringer type I 11179 X2

Typegodkjent ECE: NO

Serie: LED-adapterringer

Teknologi: LED

Type: Type l

* Kompatibel med Philips Ultinon Pro9000 LED [~H7] og

Philips ULtinon Pro5000 LED LED [~H7]

* * Tilgjengelig på Philips.com/LEDcompatibility-check

* ** Gå til Philips.com/AutomotiveSupport hvis du vil ha

mer informasjon
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