
Kit cu piese de
schimb esenţiale

Single Kit

 

H4

 
55005SKKM

Toate becurile de care ai nevoie într-un singur kit
Kit de schimb cu becuri H1

La Philips Automotive, obiectivul nostru principal este grija pentru siguranţa la drum. Deoarece se recomandă să

ai întotdeauna piese de schimb în vehicul, îţi oferim kituri de schimb cu toate becurile de schimb necesare pentru

a face faţă oricărei defecţiuni care poate apărea.

Kit cu becuri de schimb superior

Cutia are o structură robustă pentru a preveni deteriorarea sau spargerea

Kitul de schimb conţine becuri Philips de calitate omologată

Gama acoperă 90% din parcul auto

Un format optimizat pentru stocare uşoară în vehicul



Kit cu piese de schimb esenţiale 55005SKKM

Repere Specificaţii
Stocare uşoară în vehicul

Fiind proiectat ţinând cont de şoferi, kitul

Single a fost optimizat pentru a încăpea în

portbagaj sau torpedo, ocupând un spaţiu

redus.

Structură robustă

Cutiile cu kituri de schimb sunt fabricate din

materiale solide şi sunt proiectate să reziste

la deteriorări mecanice pentru a preveni

spargerea becurilor.

Becuri omologate de înaltă calitate

Kiturile de schimb Philips conţin cele mai

bune produse din clasa lor. Acestea sunt

fabricate din materiale de cea mai înaltă

calitate şi sunt testate la cele mai ridicate

sarcini, pentru a maximiza siguranţa şi

confortul la volan pentru clienţii noştri.

Întreaga noastră producţie de becuri este

meticulos testată, controlată şi certificată

(ISO 9001, ISO 14001 şi QSO 9000) la cele

mai înalte cerinţe ECE.

Acoperire maximizată privind gama de

vehicule

Oferind o gamă foarte variată de becuri de

schimb, kiturile de schimb de la Philips sunt

adecvate pentru 90% din parcul auto. Acestea

reprezintă alegerea perfectă pentru şoferii

preocupaţi de siguranţă.

Caracteristici electrice

Tensiune: 12 V

Informaţii privind comandarea

Cod de comandă: 52730730

Informaţii de pe ambalajul exterior

Greutate brută pe unitate: 1,85 kg

Înălţime: 10,7 cm

Lungime: 27,9 cm

Lăţime: 19,1 cm

Informaţii ambalaj

Tip ambalaj: KM

EAN1: 8711559527307

EAN3: 8711559527246

Informaţii despre produsul ambalat

Greutate brută pe unitate: 185 g

Înălţime: 11,5 cm

Lungime: 5,5 cm

Greutate netă pe unitate: 100 g

Lăţime: 9 cm

Descrierea produsului

Aplicaţie: Lampă de ceaţă faţă, Semnalizator

faţă, Fază lungă, Interior, Plăcuţă de

înmatriculare, Fază scurtă, Lampă de ceaţă

spate, Semnalizator spate, Poziţii

spate/lampă de parcare, Lampă marşarier,

Semnalizator lateral, Lampă stop

Omologare ECE

Tehnologie: Halogen

Tip: H4

Denumire: Kit Single

Gamă: Kit de schimb, Kit Single
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