
Originale reservedeler med fire års garanti
XENARC ORIGINAL lamper imponerer med stort produktutvalg
og pålitelig OEM-kvalitet. Brukt i flere millioner nye kjøretøyer
fra anerkjente produsenter, både som standardutstyr og
originale reservedeler. Med opptil 4500 Kelvin
fargetemperatur er lyset nærmere naturlig dagslys enn vanlig
halogenlys med 3200 Kelvin – og er dermed mer behagelig
for øynene. Takket være lysets imponerende intensitet, gir
lampene bedre sikt på veien. De holdbare lampene fungerer
som originale reservedeler for lastebillamper og overbeviser
med sin lange levetid. OSRAM gir 4 års garanti for XENARC
ORIGINAL lamper. Merk: Det anbefales at skifte av XENARC-
lamper utføres av fagfolk.
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Teknisk data

Elektriske data

Power input 35 W

Nominell spenning 85,0 V

Nominell effekt 35,00 W

Power input tolerance ±3 %

Testspenning 13,5 V

Fotometriske data

Lysstrøm 2800 lm

Luminous flux tolerance ±16 %

Fargetemperatur 4100 K

Mål og vekt

Lengde 80,0 mm

Diameter 9 mm

Produktvekt 63,00 g

Levetid

Lifespan B3 2000 h

Lifespan Tc 3000 h

Ytterligere produktdata

Sokkel (standard betegnelse) PK32d-3

Sertifikater og standarder

ECG kategori D1R  1)

Godkjenningsmerke - godkjenning E1 godkjenning
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1) Skal bare brukes sammen med godkjent elektronisk forkobling

Logistikk data

Product kode Produkt beskrivelse Forpaknings enhet
(stk/enhet)

Dimensjoner (lengde
x bredde x høyde)

Volum Brutto vekt

4052899339828 XENARC ORIGINAL
D1R

53 mm x 46 mm x
93 mm

0.23 dm³ 82.96 g

4052899339835 XENARC ORIGINAL
D1R

NO: VS
4

115 mm x 101 mm x
103 mm

1.20 dm³ 364.00 g

4052899339842 XENARC ORIGINAL
D1R

Shipping carton box
48

 -  x  -  x  -

The mentioned product code describes the smallest quantity unit which can be ordered. One shipping unit can contain one or
more single products. When placing an order, for the quantity please enter single or multiples of a shipping unit.

Sikkerhetsråd
XENARC-lampebytte anbefales utført av en fagperson.

System hjelp
For mer detaljert program informasjon og grafikk se produktets dataark.

Ansvarsfraskrivelse
Endres uten varsel. Sørg alltid for å bruke den nyeste versjonen.
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