Ficha técnica do produto

Kits de lâmpadas de substituição
Luz de ré para caminhões e ônibus

O kit de lâmpada para reposição de lâmpada móvel para
caminhões
Os kits de lâmpadas sobressalentes de 24 volts da OSRAM
fornecem luzes de ré para caminhões e ônibus. Eles podem ser
usados para reparar falhas sem assistência ou grandes
trabalhos, onde for necessário. Com os kits de lâmpadas
sobressalentes, você sempre obtém as luzes de reserva
adequadas. Graças à rotulagem clara e à ilustração da
aplicação, eles podem ser facilmente identificados.
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Ficha técnica do produto
Dados técnicos

Informação de Produto
Referência do pedido

CLK H7TSP

Aplicação (específico por cat. e prod.)

Reserve light for trucks and buses

Dimensões e peso
Peso do produto

135,44 g

Comprimento

0,0 mm

Categoria específica para o país
Referência do pedido

CLK H7TSP

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

19-01-2022

Primary Article Identifier

4008321809063 | 4062172225588

Candidate List Substance 1

No declarable substances contained

Declaration No. in SCIP database

In work

__
Dados de Logística
Código do produto

Descrição do produto

Embalagem unitária
(peças/unidade)

Dimensões
(comprimento x
largura x altura)

4008321809063

Spare lamp box for
truck

- x - x -

4008321809070

Spare lamp box for
truck

315 mm x 166 mm x
180 mm

Volume

Peso bruto

9.41 dm³

1585.00 g

O código do produto mencionado indica a quantidade mínima a ser adquirida. Uma caixa unitária pode conter um ou mais
produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unitária ou múltiplos da caixa unitária.

Informações sobre aplicações
Para obter mais informações sobre aplicações e gráficos acesse a ficha técnica do produto.
Retratação
Sujeito a alteração sem prévio aviso. Sempre utilize a versão mais recente.
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