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Всички необходими лампи в един комплект
Комплект за замяна с лампи H7
Във Philips Automotive основната ни цел е да се грижим за безопасността на пътя. Тъй като
се препоръчва винаги да имате в колата резервни части, ние предлагаме резервни комплекти
с всички необходими лампи за замяна в случай на повреда.

Качествени лампи Philips
Крушките за предни светлини Essential Box предлагат до 30% повече видимост
Резервният комплект включва качествени хомологирани лампи Philips

Превъзходен комплект за замяна на лампи
Здрава конструкция на кутията за предотвратяване на повреди или счупване
Оптимизиран формат за лесно съхранение в автомобила
Гама, покриваща 90% от автопарка



Основни елементи за резервен комплект 55719EBKM

Акценти Спецификации
30% повече светлина на пътя
Нашите решения за осветление създават мощен и
прецизен лъч с превъзходно светлоотдаване.
Възползвайте се от резервната лампа за преден фар,
за да повишите видимостта си на пътя.

Здрава конструкция
Кутиите на резервните комплекти се изработват от
устойчиви материали и проектират да издържат на
механични повреди, като предпазват лампите от
счупване.

Лесно съхранение в автомобила
Проектиран с мисъл за шофьорите, Essential Kit е
оптимизиран да се побира в багажника или жабката
ви, като заема минимално място.

Висококачествени хомологирани лампи
Резервните комплекти Philips включват най-добрите
продукти в класа си. Изработени от висококачествени
материали и изпробвани според най-високите
спецификации за максимална безопасност и комфорт
при шофиране за потребителите ни. Цялото ни
производство на лампи се тества, контролира и
сертифицира (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000)
много старателно спрямо най-високите стандарти
ECE.

Максимално покритие на гамата автомобили
Предлагайки голямо разнообразие от резервни лампи,
резервните комплекти Philips средно подхождат за
90% от автопарка. Те са идеалният избор за
шофьорите, загрижени за безопасността си.

Електрически характеристики
Напрежение: 12 V

Информация за поръчка
Код за поръчка: 70036728

Информация за външната опаковка
Брутно тегло на бройка: 0,555 кг
Височина: 12,2 см
Дължина: 34,1 см
Ширина: 11,8 см

Данни за опаковката
Тип опаковка: KM
EAN1: 8727900700367
EAN3: 8727900700374

Информация за опакован продукт
Брутно тегло на бройка: 111 гр
Височина: 12,44 см
Дължина: 10,8 см
Нето тегло на бройка: 121 гр
Количество стоки в опаковка/Минимално
количество за поръчка:
5
Ширина: 6,63 см

Описание на продукта
Приложение: Предни светлини за мъгла, Преден
индикатор, Дълги светлини, Интериор, Лиценз, Къси
светлини, Задни светлини против мъгла, Заден
индикатор, Светлина за заден ход, Страничен
индикатор, Стоп светлина
Хомологация ECE: ДА
Технология: Халогенни
Тип: H7
Обозначение:
Essential Box
Обхват: Резервен комплект, Essential Box
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