
Komplet ekstrasæt

Single Kit

 

H4

 
55005SKKM

Alle de pærer, du har brug for, i ét sæt
Reservesæt med H1-pærer

Hos Philips Automotive er det vores primære mål at bekymre os om sikkerheden på vejen. Eftersom det

anbefales altid at have reservedele i bilen, tilbyder vi ekstrasæt med alle nødvendige reservepærer, så du er

rustet til alle tænkelige svigt.

Overlegent reservepæresæt

Robust kassekonstruktion, der forhindrer beskadigelse eller brud

Ekstrasættet er udstyret med kvalitetspærer, som er godkendt af Philips

Dækker 90 % af alle biltyper

Et optimeret format til nem opbevaring i bilen



Komplet ekstrasæt 55005SKKM

Vigtigste nyheder Specifikationer
Nem opbevaring i bilen

Single Kit er konstrueret med chauffører i

tankerne og blev optimeret, så den passer ind

i bagagerummet eller handskerummet og

alligevel bruger minimalt med plads.

En robust konstruktion

Kasserne med ekstrasæt er lavet af

modstandsdygtigt materialer og konstrueret

til at modstå mekanisk skader, så pærerne

ikke kan gå i stykker.

Godkendte pærer af høj kvalitet

Ekstrasættene fra Philips er forsynet med de

bedste produkter i klassen. Fremstillet af

kvalitetsmaterialer og testet efter de højeste

specifikationer for at give vores brugere

maksimal sikkerhed og kørekomfort. Hele

vores produktion af pærer gennemgår

omhyggelig testning, kontrol og certificering

(ISO 9001, ISO 14001 og QSO 9000) efter de

højeste ECE-krav.

Optimal dækning af bilparken

Spare Kit fra Philips tilbyder et stort udvalg

af reservepærer og passer til 90 % af

bilparken. Det er et perfekt valg for

chauffører, der går op i sikkerhed.

Elektriske karakteristika

Spænding: 12 V

Oplysninger om bestilling

Ordrekode: 52730730

Emballageoplysninger

Bruttovægt pr.del: 1,85 kg

Højde: 10,7 cm

Længde: 27,9 cm

Bredde: 19,1 cm

Emballagedata

Emballagetype: KM

EAN1: 8711559527307

EAN3: 8711559527246

Medfølgende produktoplysninger

Bruttovægt pr.del: 185 g

Højde: 11,5 cm

Længde: 5,5 cm

Nettovægt pr.del: 100 g

Bredde: 9 cm

Produktbeskrivelse

Anvendelse: Forreste tågelys, Forreste

blinklys, Fjernlys, Kabine, Licens, Nærlys,

Tågebaglygter, Bageste blinklys, Bageste

positions-/parkeringslys, Baklys, Blinklys på

siden, Stoplys

ECE-godkendelse

Teknologi: Halogen

Type: H4

Betegnelse: Single Kit

Sortiment: Spare Kit, Single Kit
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