Technický list výrobku

Servisní krabička pro osobní automobily
Náhradní žárovky na cesty

Sada náhradních žárovek pro výměnu kdykoliv a kdekoliv
OSRAM nabízí široký sortiment náhradních sad autožárovek.
Abyste měli vždy po ruce správnou náhradní žárovku, nabízí
každý box kompletní sadu náhradních žárovek ve vyzkoušené
kvalitě prvovýroby. Žárovky lze jednoduše rozpoznat pomocí
jasného označení a grafického znázornění použití. Všechny
náhradní sady žárovek mají ergonomický tvar, takže je budete
mít vždy na Vašich cestách bezpečně po ruce.
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Technický list výrobku
Technické údaje

Informace o produktu
Odkaz na objednávku

CLK H1/H7

Aplikace (specifikace kategorie a produktu)

Car lamp kit

Rozměry & váha
Váha výrobku

57,00 g

Délka

130,0 mm

Kategorizace specifická pro danou zemi
Odkaz na objednávku

CLK H1/H7

Environmental information
Information according Art. 33 of EU Regulation (EC) 1907/2006 (REACh)
Date of Declaration

19-01-2022

Primary Article Identifier

4052899522640

Candidate List Substance 1

No declarable substances contained

Declaration No. in SCIP database

No declarable substances contained

__
Logistické údaje
Kód výrobku

Popis výrobku

Jednotka balení
(kusy/jednotku)

Rozměry (délka x
šířka x výška)

Objem

Hrubá hmotnost

4052899522640

Spare lamp box for
car

Unpacked
1

130 mm x 87 mm x
60 mm

0.68 dm³

1320.00 g

4052899522657

Spare lamp box for
car

Shipping carton box
10

320 mm x 185 mm x
133 mm

7.87 dm³

1438.00 g

Zmíněný produktový kód udává nejmenší jednotku množství, kterou lze objednat. Jednotka balení může obsahovat jeden nebo
vice samostatných produktů. Při objednávání zadávejte jednotky balení nebo násobky jednotek balení.

Pokyny k použití
Podrobnější informace k použití a grafiku najdete v technickém listu.
Vyloučení odpovědnosti
Změny bez předchozího upozornění vyhrazeny. Chyby a opomenutí vyhrazeny. Vždy se ujistěte, že používáte nejnovější
vydání.
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