
As peças de substituição originais económicas
As lâmpadas de halogéneo OSRAM ORIGINAL LINE oferecem
um desempenho convincente para os requisitos standard, são
robustas e económicas. Já foram usadas com sucesso em
milhões de novos veículo de fabricantes de renome, tanto
como equipamento inicial standard ou como peças de
substituição originais. Convença-se do excelente valor pelo
dinheiro, da qualidade fiável OEM e da ampla gama de
produtos da ORIGINAL LINE.
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Dados t�cnicos

Informação de Produto

Referência do pedido 9004

Aplicação (específico por cat. e prod.) Lâmpada de halogéneo para farol

Dados elétricos

Consumo máx. de potência 70 / 50 W 1)

Tensão nominal 12,8 V

Potência nominal 65/45 W

Tensão de teste 12,8 V

1) Máximo

Dados fotométricos

Fluxo luminoso 700 lm

Tolerância do fluxo luminoso ±10 / ±10 %

Dimensões e peso

Diâmetro 16,0 mm

Peso do produto 34,00 g

Comprimento 93,0 mm

Vida útil

Vida estimada B3 150 h

Vida estimada Tc 320 h 1)

1) B50 = vida médiaExplicação:1-filamento da lâmpada e. g. 1002-filamento da lâmpada e. g. 100/300

Informação adicional do produto

Casquilho P29t

Ficha t�cnica do produto

__

Ficha t�cnica do produto | ORIGINAL LINE September 22, 2021, 13:23:26
� 2021, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados P�gina 2 de 3



Atributos

Tecnologia HAL

Normas e Certificações

Categoria ECE HB1

Categoria específica para o país

Referência do pedido 9004

Dados de Log�stica

C�digo do produto Descri��o do
produto

Embalagem unit�ria
(pe�as/unidade)

Dimens�es
(comprimento x
largura x altura)

Volume Peso bruto

4052899232013 ORIGINAL LINE HB1 Folding carton box
1

46 mm x 46 mm x
105 mm

0.22 dm³ 44.00 g

4052899232020 ORIGINAL LINE HB1 Bundle
10

 -  x  -  x  -

4052899232037 ORIGINAL LINE HB1 Shipping carton box
200

486 mm x 246 mm x
227 mm

27.14 dm³ 7105.00 g

O c�digo do produto mencionado indica a quantidade m�nima a ser adquirida. Uma caixa unit�ria pode conter um ou mais
produtos. Quando for colocar o pedido de compras, indique uma quantidade unit�ria ou m�ltiplos da caixa unit�ria.

Informa��es sobre aplica��es
Para obter mais informa��es sobre aplica��es e gr�ficos acesse a ficha t�cnica do produto.

Retrata��o
Sujeito a altera��o sem pr�vio aviso. Sempre utilize a vers�o mais recente.
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