
Korzyści ze stosowania produktu

_ Nowoczesne i intensywne światło z temperaturą barwową do 6000K
_ Trzy różne barwy światła dostosowane do różnych aplikacji
_ Doskonały rozsył światła dzięki optymalnemu wykorzystaniu odbłyśnika
_ Brak iluminacji selektywnej
_ Łatwa wymiana typu plug and play, niezależnie od polaryzacji
_ Aż o 80 % mniejsze zużycie energii (w porównaniu ze standardowymi lampami)

Cechy produktu

_ Zamiennik źródeł P21/5W
_ Zamienniki LED do różnych zastosowań zewnętrznych
_ Dostępne barwy światła: Cool White, Amber, Red (do użytku za kloszem koloru czerwonego)
_ Odporność na wstrząsy i drgania

Karta katalogowa produktu

P21/5W P Red
LEDriving PREMIUM | – Zamiennik żarówek P21/5W

Obszar zastosowań

_ Oświetlenie zewnętrzne LED do samochodów
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Dane techniczne

Dane elektryczne

Napięcie nominalne 12,0 V

Moc znamionowa 2,00 W

Wymiary i waga

Długość 49,8 mm

Średnica 25,7 mm

Masa produktu 21,30 g

Dodatkowe dane produktu

Trzonek (standardowe rozwiązanie) BAY15d

Certyfikaty i Normy

Kategoria ECE  P21/5W

Kraj - specyficzna kategoryzacja

Oznaczenie produktu 1557R-02B 2W 12

Karta katalogowa produktu
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Dane logistyczne

Kod produktu Opis produktu Opakowanie (liczba
produktów /
opakowanie)

Wymiary (długość x
szerokość x
wysokość)

Objętość Waga brutto

4052899433939 P21/5W P Red Blister
2

135 mm x 95 mm x
18 mm

0.23 dm³ 55.02 g

4052899433946 P21/5W P Red Karton wysylkowy
10

115 mm x 105 mm x
145 mm

1.75 dm³ 313.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może
zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub
wielokrotności jednostki transportowej.

Odnośniki/łącza

Warunki gwarancji są dostępne pod
 www.osram.pl/am-guarantee

Informacje prawne

Niezgodny z ECE
Do użytku jedynie off-road. Wykorzystywanie w ruchu na drogach publicznych może być powodem przyznania mandatu,
zatrzymania dowodu rejestracyjnego lub w przypadku kolizji utratą odszkodowania z ubezpieczenia.

Oświadczenie

Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z
najnowszej wersji katalogu.

Karta katalogowa produktu
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