
Aspeto xénon Até 4.200 Kelvin Até 20% mais luz
Uma luz branco-azulada para um visual

de xénon cheio de estilo
Alto contraste e luz azul brilhante para

um visual mais moderno e cheio de
estilo na estrada

Para um a visibilidade melhor e tempos
de reação mais curtos quando

comparados à lâmpadas halógenas
padrão

A lâmpada de xenônio branco-azulada com até 4.200 K
Descubra a COOL BLUE INTENSE - lâmpadas halógenas de alta
tecnologia, quase no mesmo nível de uma lâmpada de
xenônio Com a sua lâmpada branco-azulada brilhante de até
4.200 Kelvin, cujo feixe frio as faz parecer muito com uma
lâmpada de xenônio, ela dá é mais financeiramente vantajosa
para verdadeiros fans de design  A lâmpada automotiva
também fornece uma luz de alto contraste semelhante à luz
do dia, o que é mais agradável aos olhos do que a luz das
lâmpadas padrão. Em comparação com as lâmpadas halógenas
padrão, a gama da OSRAM COOL BLUE INTENSE é até 20%
mais brilhante. O design moderno com cúpula de prata (H4/
H7 / H11 / HB4) é ideal para uso em faróis de vidro
transparente. Que dá ao seu carro aquele visual cheio de
aparência elegante

Ficha técnica do produto

COOL BLUE INTENSE H3

Uma luz branco-azulada para um visual de xénon
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Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido 64151CBI

Aplicação (específico por cat. e prod.) Halogen headlight lamp

Dados Elétricos

Consumo máx. de potência 68 W 1)

Tensão nominal 12,0 V

Potência nominal 55,00 W

Tensão de teste 13,2 V

1) Máximo

Dados fotométricos

Fluxo luminoso 1300 lm

Tolerância do fluxo luminoso ±15 %

Temperatura de cor 4200 K

Dimensões e peso

Diâmetro 12,0 mm

Peso do produto 6,36 g

Comprimento 42,0 mm

Espectativa de Vida

Vida estimada B3 150 h

Vida estimada Tc 250 h

Informação adicional do produto

Soquete (base) PK22s
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Atributos

Tecnologia HAL

Normas e Certificações

Categoria ECE H3

Categoria específica para o país

Referência do pedido 64151CBI

Dados de Logística

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

Dimensões
(comprimento x
largura x altura)

Volume Peso bruto

4008321655462 COOL BLUE INTENSE
H3

25 mm x 23 mm x
70 mm

0.04 dm³ 8.36 g

4008321655479 COOL BLUE INTENSE
H3

68 mm x 117 mm x
52 mm

0.41 dm³ 84.60 g

4008321655486 COOL BLUE INTENSE
H3

361 mm x 122 mm x
122 mm

5.37 dm³ 941.00 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.

Download Data

Arquivo

360 Degree Image
COOL BLUE INTENSE H3 64151CBI

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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