Karta katalogowa produktu

Zestawy żarówek zapasowych Światła cofania do ciężarówek i autobusów

Zestaw żarówek zapasowych dla ciężarówek
Zestawy zapasowych 24-woltowych żarówek firmy OSRAM
zapewniają rezerwowe źródła światła dla samochodów
ciężarowych i autobusów. Mogą być wykorzystane do
samodzielnego usunięcia usterki bez udziału specjalisty czy
większego nakładu pracy. Dzięki zestawom żarówek
zapasowych kierowcy zawsze mają właściwe źródło światła
przy sobie. Czytelne oznakowanie i diagramy informujące o
zastosowaniach żarówek uławiają ich identyfikację.
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Karta katalogowa produktu
Dane techniczne

Informacje o produkcie
Oznaczenie produktu

CLK H424

Zastosowanie (specyfikacja produktu)

Reserve light for trucks and buses

Wymiary i waga
Masa produktu

164,97 g

Długość

0,0 mm

Kraj - specyficzna kategoryzacja
Oznaczenie produktu

CLK H424

Informacje szczegółowe

__

Kod produktu

Kod METEL

SEG-No.

STK-Number

UK Org

4008321583192

OSRCLKH424V

-

-

-

4008321583192

OSRCLKH424V

-

-

-

Dane logistyczne
Kod produktu

Opis produktu

Opakowanie (liczba
produktów /
opakowanie)

Wymiary (długość x
szerokość x
wysokość)

Objętość

Waga brutto

4008321583192

Spare lamp box for
truck

Nieopakowane
1

170 mm x 150 mm x
60 mm

1.53 dm³

345.05 g

4008321827425

Spare lamp box for
truck

Karton wysylkowy
5

315 mm x 166 mm x
180 mm

9.41 dm³

1704.00 g

Wymieniony kod produktu oznacza najmniejszą ilość produktu, jaka może być zamówiona. Jednostka transportowa może
zawierać jedną sztukę lub więcej. Składając zamówienie prosimy o zamawianie ilości odpowiadających jednej lub
wielokrotności jednostki transportowej.

Wskazówki dotyczące zastosowania
Więcej szczegółowych informacji dotyczących grafik i zastosowania znajduje się w karcie katalogowej produktu
Oświadczenie
Zastrzega się możliwość zmian bez uprzedzenia. Błędy i ominięcia są możliwe. Należy zawsze upewnić się czy korzystasz z
najnowszej wersji katalogu.
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