
Сигнализираща крушка

за автомобил

Ultinon Pro3000 SI

  LED-FEST 38mm [~C5W]

Брой лампи: 1

Ефект на дневна светлина, 12V, 6000

K

Усъвършенствана автомобилна

система

 
11854U30CWB1

Отличете се от тълпата
Издръжливо и наситено светодиодно сигнализиране

За стилно шофиране надградете до 38 мм лампи Festoon за интериорно осветление Philips

Ultinon Pro3000 LED. Силната 6000 K ярка бяла светлина осветява вътрешността на вашата

кола, докато остава нежна към очите ви.

Ярки светодиодни светлини

Ярка светлина за интериора на вашия автомобил

Добро разпределяне на светлината

Оптимизирани за по-добра видимост

Дълготрайна ефективност

Надеждно, дълготрайно LED осветление

Просто инсталиране тип "Plug and Play"

Лесен монтаж и съвместимост с много автомобилни модели



Сигнализираща крушка за автомобил 11854U30CWB1

Акценти Спецификации

Ярка интериорна светлина

Изберете нашите ярки бели LED светлини Philips

Ultinon Pro3000 за превъзходна видимост и стил за

интериора на автомобила. Ярки и стилни, тези

светлини ще преобразят изживяването ви при

шофиране. Независимо дали търсите изпуснат

телефон, пътниците искат да четат, или се опитвате

да изберете най-добрия маршрут до дестинацията

ви, сега можете да се насладите на ярко интериорно

осветление.

Добро разпределяне на светлината

LED интериорни светлини Philips Ultinon Pro3000

LED предоставят мощен ефект на дневна светлина

до 6000 K, осветявайки пътническото купе с ярка,

равномерна и стилна светлина.

Монтаж за нула време!

Насладете се на "plug-and-play" изживяването: Philips

Ultinon Pro3000 се доставя със стандартни

накрайници, така че смяната е лесна и бърза.

Дълготрайно LED осветление

Искате ярки и стилни автомобилни светлини, но не

искате да заменяте изгорели крушки. Това е главният

минус на обикновените фарове – колкото по-мощна е

светлината, толкова по-кратък е нейният живот. Със

същия интензитет на осветяване светодиодите са

много по-трайни. LED светлините Philips Ultinon

Pro3000 са изключително издръжливи с живот до

3000 часа.

Данни за опаковката

EAN1: 8719018006769

EAN3: 8719018006776

Тип опаковка: B1

Описание на продукта

Технология: LED

Приложение: Сигнални и вътрешни светлини

Обхват: Ultinon Pro3000

Тип: LED-FEST 38mm [~C5W]

Хомологация ECE: НЕ

Обозначение:

LED-FEST 38mm [~C5W]

База: SV8,5 Ø9,8 x 38 мм

Електрически характеристики

Мощност: 0,6 W

Напрежение: 12 V

Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: Стил

Акцент за продукта: LED сигнални лампи на Philips

Характеристики на светлината

Цветна температура: 6000 K

Лумена: 50

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 11854U30CWB1

Код за поръчка: 00676930

Информация за външната опаковка

Височина: 10,3 см

Дължина: 14,2 см

Ширина: 12,1 см

Брутно тегло на бройка: 0,23 кг

Информация за опакован продукт

Брутно тегло на бройка: 12,27 гр

Височина: 13,5 см

Дължина: 9,5 см

Нето тегло на бройка: 2,4 гр

Ширина: 1,5 см

MOQ (за професионалисти):

10

Количество стоки в опаковка: 1

Експлоатационен срок

Живот: 3000 часа
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