Ficha técnica do produto

TRUCKSTAR PRO H11
A mais brilhante luz para camiões da OSRAM

__

Até 100% mais brilho
Mais luz permite ver mais longe e,
portanto, reagir mais cedo em
comparação com o requisito legal
mínimo

More than double the service life
Reduced downtime and fleet costs
compared to standard lamps

Very high vibration resistance
Suitable for heavy duty applications

A lâmpada halógena para caminhões mais poderosa da
OSRAM
Descubra as lâmpadas de sinalização de direção TRUCKSTAR
PRO - a luz de caminhão mais brilhante da OSRAM com
excelente valor para o dinheiro. Com até 100% mais luz do
que as lâmpadas padrão, vida útil extremamente longa e
resistência à vibração muito alta, estas lâmpadas de 24 volt
são ideais para motoristas profissionais, ao mesmo tempo que
reduzem o tempo de inatividade e custos da frota. Graças à
alta resistência à vibração, as lâmpadas TRUCKSTAR PRO são
adequadas até mesmo para aplicações de serviço pesado.
Devido ao seu brilho impressionante e mais do dobro da vida
útil em comparação com lâmpadas padrão, as lâmpadas
melhoram a sua segurança enquanto você dirige na estrada.
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Ficha técnica do produto
Dados técnicos

Product information
Referência do pedido

64216TSP

Application (Category and Product specific)

Halogen headlight lamp

Dados Elétricos
Tensão nominal

24,0 V

Potência nominal

70,00 W

Tensão de teste

28,0 V

Dados fotométricos
Fluxo luminoso

1600 lm

Tolerância do fluxo luminoso

±10 %

Temperatura de cor

3200 K

Dimensões e peso

__

Comprimento

67,0 mm

Diâmetro

12,0 mm

Peso do produto

23,00 g

Espectativa de Vida
Vida estimada B3

500 h

Vida estimada Tc

1000 h

Informação adicional do produto
Soquete (base)

PGJ19-2

Atributos
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Tecnologia

Lâmpada halógena

Normas e Certificações
Categoria ECE

H11

Categoria específica para o país
Referência do pedido

64216TSP

Dados de Logística

__

Código do produto

Descrição do produto

4052899904644

Embalagem unitária
(peças/unidade)

Dimensões
(comprimento x
largura x altura)

Volume

Peso bruto

TRUCKSTAR PRO
H11

114 mm x 48 mm x
106 mm

0.58 dm³

138.08 g

4062172062077

TRUCKSTAR PRO
H11

268 mm x 126 mm x
125 mm

4.22 dm³

775.00 g

4052899904804

TRUCKSTAR PRO
H11

33 mm x 37 mm x
71 mm

0.09 dm³

29.00 g

4052899904811

TRUCKSTAR PRO
H11

185 mm x 66 mm x
71 mm

0.87 dm³

292.00 g

4052899904828

TRUCKSTAR PRO
H11

341 mm x 191 mm x
154 mm

10.03 dm³

3091.00 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.

Informação de legislação
Light output compared to the minimum ECE 112 requirements.
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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