
Signální
autožárovka

Ultinon Pro3000 SI

 
LED-T10 [~W5W]

Počet žárovek: 2

12 V, 6000 K, efekt denního
světla

Vyspělý automobilový systém

 
11961U30CWB2

Skutečně vyniknete
Odolná a zářivá LED signalizace

Pro stylové řízení dopřejte svým obrysovým světlům žárovky LED Philips Ultinon

Pro3000 [˜W5W]. Svítí jasně jako denní světlo a vypadají skvěle, takže můžete

signalizovat bezpečně a stylově.

Jasná světla LED

Signalizujte svůj záměr s použitím jasnějšího venkovního světla

Skvělá distribuce světla

Optimalizováno pro lepší viditelnost

Dlouhodobý výkon

Odolné LED osvětlení s dlouhou životností

Jednoduchá výměna díky systému plug-and-play

Snadná montáž a kompatibilita s většinou modelů automobilů



Signální autožárovka 11961U30CWB2

Přednosti Specifikace

Jasná a zářivá signalizace

Signalizace zamýšleného pohybu vašeho

vozidla je klíčová pro vaši bezpečnost. Aby se

zabránilo kolizím, potřebují ostatní vědět, co

provádíte. Když pak snižují viditelnost špatné

povětrnostní podmínky, je jasná a zářivá

signalizace o to důležitější. Signalizační světla

Philips Ultinon Pro3000 LED vám poskytnou

jasný efekt denního světla a až 6 000 K pro

poziční a interiérová světla. Váš automobil

o vás hodně vypovídá. Vyjádřete se jasně se

signalizačními žárovkami Philips LED.

Skvělá distribuce světla

Ať už jde o parkovací světla, odkládací

přihrádku, palubní desku nebo osvětlení

zavazadlového prostoru, žárovky Philips

Ultinon Pro3000 LED poskytují jednotné

rozptýlení světla. Jejich široký úhel zaručuje,

že je světlo vrháno tam, kde ho potřebujete.

Připravit, pozor, namontováno!

Objevte montáž plug-and-play: světla Philips

Ultinon Pro3000 se dodávají se standardními

objímkami, takže výměna je rychlá

a jednoduchá.

LED světla s dlouhou životností

Chcete pro svůj automobil jasná a stylová

světla, ale nechcete stále vyměňovat prasklé

žárovky. To je hlavní slabina běžných

světlometů – čím účinnější světlo, tím kratší

životnost. Při stejné intenzitě vydrží LED

žárovky mnohem déle. LED světla Philips

Ultinon Pro3000 jsou mimořádné odolná

a mají životnost 3 000 hodin.

Údaje na obalu

EAN1: 8719018006943

EAN3: 8719018006950

Typ balení: B2

Popis výrobku

Technologie: LED

Aplikace: Směrová a interiérová světla

Řada: Ultinon Pro3000

Typ: LED-T10 [~W5W]

Homologace ECE: NE

Označení: LED-T10 [~W5W]

Základna: W21x9.5d

Elektrické vlastnosti

Příkon: 0,6 W

Napětí: 12 V

Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Styl

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Signální

LED žárovky Philips

Charakteristika světla

Teplota barev: 6 000 K

Lumeny: 55

Informace pro objednávání

Zadání obj.: 11961U30CWB2

Objednací kód: 00694330

Informace na vnějším balení

Výška: 10,3 cm

Délka: 14,2 cm

Šířka: 12,1 cm

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0,49 kg

Informace na obalu výrobku

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 14,47 g

Výška: 13,5 cm

Délka: 9,5 cm

Čistá hmotnost na kus: 2,3 g

Šířka: 1,5 cm

Minimální objednací množství (pro

profesionály): 10

Množství v balení: 2

Životnost

Životnost: 3000 hodin

 

© 2021 Philips Lighting Holding B.V.

Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez

předchozího varování. Ochranné

známky jsou majetkem Philips

Lighting Holding B.V. nebo jejich

příslušných vlastníků.

Datum vydání 2021‑10‑07

Verze: 2.0.1

12 NC: 8670 001 72916

www.philips.com

http://www.philips.com/

