
Utbytessats

Essential Box

 

H7

 
55719EBKM

Alla lampor som du behöver i samma utbytessats

Utbytessats med H7-lampor

För oss på Philips Automotive är säkerheten på vägarna det allra viktigaste. Det är

alltid bra att ha reservdelar i bilen, och vi kan därför erbjuda utbytessatser med

lampor som täcker alla behov.

Philips kvalitetslampor

Erbjudande på Grundlåda medstrålkastarlampor som ger upp till 30 % bättre sikt

Utbytessatserna är utrustade med Philips erkända lampor av hög kvalitet

Förstklassig utbytessats med lampor

Robust lådkonstruktion för att förhindra att lamporna går sönder eller att annan

skada uppstår

Ett optimerat format för enkel förvaring i bilen

Utbudet täcker in 90 % av alla bilmodeller



Utbytessats 55719EBKM

Funktioner Specifikationer
30 % mer ljus på vägen

Våra belysningslösningar har en kraftfull och

exakt ljusstråle med överlägsen ljusstyrka.

Utnyttja våra utbytesstrålkastare för att öka

din synlighet på vägarna.

En robust konstruktion

Utbytessatslådorna är gjorda av tåliga

material och formgivna för att motstå

mekanisk skada och förhindrar därför att

lamporna går sönder.

Enkel förvaring i bilen

Grundsatsen är formgiven med förare i

åtanke. Den har optimerats för att få plats i

bakluckan eller handskfacket och endast ta

upp en minimal del av utrymmet.

Erkända lampor av hög kvalitet

Philips utbytessatser är utrustade med

klassledande produkter. De är tillverkade av

material av högsta kvalitet och testade till de

högsta specifikationer för att maximera

användarnas säkerhet och körkomfort. Hela

vår produktionskedja för lampor är noggrant

testad, kontrollerad och certifierad (ISO 9001,

ISO 14001 och QSO 9000) enligt högsta ECE-

krav.

Maximerad täckning för olika bilmodeller

Vi erbjuder ett stort utbud av utbyteslampor.

Philips utbytessatser passar till cirka 90 % av

alla bilmodeller. Det perfekta valet för förare

som bryr sig om sin säkerhet.

Elektriska specifikationer

Spänning: 12 V

Beställningsinformation

Beställningskod: 70036728

Förpackningsinformation

Bruttovikt per del: 0,555 kg

Höjd: 12,2 cm

Längd: 34,1 cm

Bredd: 11,8 cm

Förpackningsinformation

Förpackningstyp: KM

EAN1: 8727900700367

EAN3: 8727900700374

Produktinformation i förpackning

Bruttovikt per del: 111 g

Höjd: 12,44 cm

Längd: 10,8 cm

Nettovikt per del: 121 g

Antal i förpackning/minsta beställningsantal:

5

Bredd: 6,63 cm

Produktbeskrivning

Tillämpning: Främre dimljus, Främre blinkers,

Helljus, Inredning,

Registreringsskyltsbelysning, Halvljus, Bakre

dimljus, Bakre blinkers, Backljus,

Vänster/höger körriktningsvisare, Stoppljus

ECE-certifierad

Teknik: Halogen

Typ: H7

Beteckning: Grundlåda

Sortiment: Utbytessats, Grundlåda
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