
Adequada para várias aplicações de
exterior em veículos

Substitui lâmpadas convencionais W5W A fiável qualidade OSRAM significa
menos substituições de lâmpadas

Disponível em Branco Frio Fácil atualização para a tecnologia LED
com soluções plug & play

4 anos de garantia (aceda a
www.osram.com/am-guarantee para

condições precisas)

Substituição LED adequada para W5W
As lâmpadas de substituição LEDriving SL W5W oferecem uma
luz moderna e intensa com uma temperatura de cor de até
6.000 Kelvin. Estas lâmpadas de substituição são adequadas
para todos os casquilhos convencionais W5W. Em comparação
com as lâmpadas standard, estas lâmpadas LED retrofit
consomem até 80% menos energia. A OSRAM oferece 4 anos
de garantia para estas lâmpadas LEDriving SL. Estes produtos
não têm aprovação ECE e não devem ser usados em vias
públicas em qualquer aplicação de exterior. O uso de vias
públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à
perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem a venda e
o uso destes produtos. Entre em contacto com o seu
distribuidor local para obter mais informações.

Ficha t�cnica do produto

LEDriving SL W5W WHITE  

Substituição ideal para qualquer veículo
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Dados t�cnicos

Informação de Produto

Referência do pedido 2825DWP

Tipo Produto (fora est. vs para estrada) Off-road ≙ W5W

Aplicação (específico por cat. e prod.) Usado principalmente para aplicações de
sinalização/piscas/interior

Dados elétricos

Consumo máx. de potência 1,12 W

Tensão nominal 12,0 V

Potência nominal 0,80 W

Tensão de teste 13,5 V

Tolerância da potência de entrada ±10 %

Dados fotométricos

Fluxo luminoso 70 lm

Tolerância do fluxo luminoso ±25 %

Temperatura de cor 6000 K

Cor da luz do LED Cool white

Dimensões e peso

Diâmetro 10,0 mm

Peso do produto 1,94 g

Comprimento 26,8 mm

Vida útil

Vida estimada B3 1500 h

Vida estimada Tc 4000 h

Ficha t�cnica do produto

__

Ficha t�cnica do produto | LEDriving SL W5W WHITE September 22, 2021, 13:23:25
� 2021, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados P�gina 2 de 4



Garantia 4 anos

Informação adicional do produto

Casquilho W2.1x9.5d

Atributos

Tecnologia LED  1)

1) Light-emitting diode lamp

Categoria específica para o país

Referência do pedido 2825DWP

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

4052899620810 LEDriving SL ≙ W5W Blister
2

 -  x  -  x  - 20.00 g

4052899620827 LEDriving SL ≙ W5W Shipping carton box
20

140 mm x 105 mm x
146 mm

2.15 dm³ 198.00 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.

Download Data

Arquivo

Brochures
LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Brochures
618438_LEDriving RETROFIT application overview (EN)

360 Degree Image
LEDriving SL W5W 2825DWP-02B 2825DRP-02B 2827DYP-02B

Instruções de segurança
Compatível com Canbus

Lâmpadas coloridas para uso atrás de vidro colorido

Informação de legislação
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https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-448028/9320744/LEDriving%20Retrofits%20-%20Exchange%20overview%20(EN).pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-448028/9320744/LEDriving%20Retrofits%20-%20Exchange%20overview%20(EN).pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-448028/9320744/LEDriving%20Retrofits%20-%20Exchange%20overview%20(EN).pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-448040/8363626/618438_LEDriving%20RETROFIT%20application%20overview%20(EN).pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-448040/8363626/618438_LEDriving%20RETROFIT%20application%20overview%20(EN).pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-448040/8363626/618438_LEDriving%20RETROFIT%20application%20overview%20(EN).pdf
https://sketchfab.com/models/e700d36fa3ec488887eb12af3046869e/embed?ui_controls=0&amp;ui_infos=0
https://sketchfab.com/models/e700d36fa3ec488887eb12af3046869e/embed?ui_controls=0&amp;ui_infos=0
https://sketchfab.com/models/e700d36fa3ec488887eb12af3046869e/embed?ui_controls=0&amp;ui_infos=0


Estes produtos não possuem aprovação ECE e não devem ser usados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior. O
uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de circulação e à perda da cobertura do seguro. Vários países proíbem
a venda e o uso destes produtos. Por favor, contacte o seu distribuidor local para mais informações.

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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