
LED pikselteknologi DRL 5200 K
Elegant, moderne utseende med

pikselteknologi
LED kjørelys som er kompatible med en

lang rekke bilmodeller og enkle å
installere

For sjåfører som vil øke synligheten på
dagtid

Stilige lys til bilen
LEDriving PX-4 er et klart kjørelys med moderne stiplet LED-
effekt. Oppdag det elegante og moderne utseendet på disse
stilige lysene – noe enhver designbevisst sjåfør må ha. Et
spesielt, mønstret diode-design i kombinasjon med den siste
LED-teknologien gir optimal kjørekomfort. Videre sikrer et
kompakt design og en spesifikk lampeform enkel gjør-det-selv
installasjon. OSRAM gir 3 års garanti for dette produktet. Merk:
LEDriving PX-4 er sertifisert i henhold til forskrifter i ECE, SAE
og CCC (ECE E4 godkjennelse, ECE R87 godkjennelse).

Produkt datablad

LEDriving PX-4

LED kjørelys for den designbevisste sjåfør
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Teknisk data

Produktinformasjon

Ordrereferanse LEDDRL401

Elektriske data

Nominell effekt 13,50 W

Mål og vekt

Lengde 0,0 mm

Produktvekt 510,00 g

Egenskaper

Teknologi LED

Sertifikater og standarder

Godkjenningsmerke - godkjenning E4 godkjenning

Landsspesifikke kategoriseringer

Ordrereferanse LEDDRL401

Logistiske data

Commodity code 851220009000

Detail

Logistikk data

Product kode Produkt beskrivelse Forpaknings enhet
(stk/enhet)

Dimensjoner (lengde
x bredde x høyde)

Volum Brutto vekt
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4052899000070 LEDriving PX-4   286 mm x 79 mm x
203 mm

4.59 dm³ 720.00 g

4052899000087 LEDriving PX-4   NO: VS
5

444 mm x 305 mm x
231 mm

31.28 dm³ 4664.00 g

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.

Last ned data

Fil

User instruction
345124_LED Daytime Running Light Kit LEDDRL401 - Installation Manual

Juridisk rådgivning
ECE E4-godkjenning

ECE R87-godkjenning

Produktet venter på homologasjon i Spania

Referanser / Lenker
Garantibetingelser er tilgjengelige på www.osram.com/am-guarantee

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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