
Uma ampla gama de diferentes cores de
luz

Brilho excelente Corresponde a lâmpadas T4W

Disponível em Branco Quente e
Branco Frio para uma variedade de

opções de customização

Graças ao gerenciamento térmico
avançado e distribuição superior de luz

Faça um upgrade para LED com uma
simples substituição plug & play

Adequado para reposição de LED por T4W
Estas lâmpadas LED PREMIUM oferecem uma reposição de
plug and play adequada para lâmpadas T4W. As lâmpadas
estão disponíveis em duas cores de luz diferentes para uma
variedade de opções de customização: 4.000 e 5.000 Kelvin.
Graças a uma vida útil muito longa, as lâmpadas de retrofit
LEDriving PREMIUM são livres de manutenção. A OSRAM
fornece 6 anos de garantia para essas lâmpadas retrofit. Estes
produtos não tem aprovação da ECE. Isso significa que o
produto não deve ser usado em vias públicas e nem como
aplicação externa do veículo. Usar em vias públicas pode
implicar em multas. Muitos países não tem permissão para a
venda desses produtos. Por favor, verifique a regulamentação
local de seu país.

Ficha técnica do produto

LEDriving PREMIUM T4W  

Ideal para reposição em qualquer veículo
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Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido 3850WW

Tipo Produto (fora est. vs para estrada) Off-road ≙ T4W

Aplicação (específico por cat. e prod.) Mainly used for signal/ indicator/ interior applications

Dados Elétricos

Consumo máx. de potência 1 W

Tensão nominal 12,0 V

Potência nominal 0,80 W

Tensão de teste 13,5 V

Tolerância da potência de entrada ±25 %

Dados fotométricos

Fluxo luminoso 70 lm

Tolerância do fluxo luminoso ±20 %

Temperatura de cor 4000 K

Cor da luz do LED branco quente

Dimensões e peso

Diâmetro 9 mm

Peso do produto 2,70 g

Comprimento 27,4 mm

Espectativa de Vida

Vida estimada B3 2500 h

Vida estimada Tc 5000 h

Garantia 6 years
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Informação adicional do produto

Soquete (base) BA9s

Atributos

Tecnologia LED

Categoria específica para o país

Referência do pedido 3850WW

Dados de Logística

Código do produto Descrição do produto Embalagem unitária
(peças/unidade)

Dimensões
(comprimento x
largura x altura)

Volume Peso bruto

4008321657893 LEDriving PREMIUM
SL ≙ T4W

95 mm x 70 mm x
30 mm

0.20 dm³ 11.80 g

4008321657909 LEDriving PREMIUM
SL ≙ T4W

104 mm x 106 mm x
78 mm

0.86 dm³ 94.00 g

4008321667199 LEDriving PREMIUM
SL ≙ T4W

 -  x  -  x  -

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.

Download Data

Arquivo

Brochuras
LEDriving Retrofits - Exchange overview (EN)

Brochuras
618438_LEDriving RETROFIT application overview (EN)

Informação de legislação
Estes produtos não têm aprovação ECE e não devem ser utilizados em vias públicas em nenhuma aplicação de exterior.

O uso em vias públicas invalidará tanto a licença de circulação, como a cobertura do seguro.

Alguns países proíbem a venda e o uso destes produtos. Entre em contato com o seu distribuidor local para obter
informações sobre o seu país.

Os termos de garantia detalhados podem ser encontrados em www.osram.com/am-guarantee.

A UNIDADE DE CONTROLO LEDriving CANBUS evita mensagens de erro no computador de bordo ao usar produtos LED

Compared with conventional lamps
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Referências / Links
Termos de garantia disponíveis em www.osram.com/am-guarantee

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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