
Temperatura de cor Branco Frio de
6000 K

Brilho superior Substituição LED muito compacta para
lâmpadas de máximos e médios

convencionais H4
Melhor visibilidade, graças ao efeito luz

do dia
Mais luz permite ver mais longe e,
portanto, reagir mais cedo. Sinais,
obstáculos e perigos podem ser

reconhecidos mais cedo

Encandeamento reduzido graças a uma
distribuição de luz otimizada

Ficha t�cnica do produto
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Substituição adequada para H4
Com uma temperatura de cor de 6.000 K e um design muito
compacto, os retrofits OSRAM LEDriving HL fornecem uma
solução fácil para atualizar os faróis dos carros com uma luz
LED branca fria - proporcionando uma aparência elegante e
brilho superior. As lâmpadas LED de luzes de máximos e
médios da OSRAM como substituição das lâmpadas
convencionais H4. Com a mais recente tecnologia LED e
design muito compacto, estas novas lâmpadas permitem uma
alta compatibilidade e uma instalação fácil para uma gama
ainda maior de modelos de carros. As lâmpadas LEDriving HL
são compatíveis com 12 V e 24  V. O par de lâmpadas vem
com uma garantia OSRAM de 5 anos e com uma longa vida
útil. Para condições precisas de garantia, consulte
www.osram.com/am-guarantee. Por favor, note: Estes produtos
não possuem aprovação ECE. Isto significa que eles não devem
ser usados em vias públicas em qualquer aplicação de exterior.
O uso em vias públicas leva ao cancelamento da licença de
circulação e à perda da cobertura de seguro. Vários países não
permitem a venda e o uso destes produtos. Entre em contacto
com o seu distribuidor local para obter informações sobre a
disponibilidade no seu país.
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Dados t�cnicos

Informação de Produto

Referência do pedido 9726CW

Tipo Produto (fora est. vs para estrada) Off-road ≙ H4

Aplicação (específico por cat. e prod.) Usado principalmente para aplicações de farol/luz de
nevoeiro

Dados elétricos

Consumo máx. de potência 15,40 W

Tensão nominal 12 /24 V

Potência nominal 14,00 W

Tensão de teste 13,5 V

Tolerância da potência de entrada ±10 %

Dados fotométricos

Fluxo luminoso 1517/1258 lm

Tolerância do fluxo luminoso ±15 %

Temperatura de cor 6000 K

Cor da luz do LED Cool white

Dimensões e peso

Comprimento 203,0 mm

Diâmetro 18,0 mm

Peso do produto 110,00 g

Vida útil

Vida estimada B3 2500 h

Vida estimada Tc 5000 h
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Garantia 5 anos

Informação adicional do produto

Casquilho P43t

Atributos

Tecnologia LED

Categoria específica para o país

Referência do pedido 9726CW

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

4052899605121 LEDriving HL ≙ H4 Folding carton box
2

 -  x  -  x  -

4052899605138 LEDriving HL ≙ H4 Shipping carton box
8

240 mm x 148 mm x
182 mm

6.46 dm³ 1303.00 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

User instruction
LEDriving HL

Brochures
Sales Folder LEDriving replacement lamps (EN)

Video
LEDriving HL LED high and low beam lamps 9726CW (H4)  installation video in VW T5

Informação de legislação
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.

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

Informa��es sobre aplica��es
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https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-7781975/4303376/LEDriving%20HL.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-7781975/4303376/LEDriving%20HL.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-7781975/4303376/LEDriving%20HL.pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-10331947/9195107/Sales%20Folder%20LEDriving%20replacement%20lamps%20(EN).pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-10331947/9195107/Sales%20Folder%20LEDriving%20replacement%20lamps%20(EN).pdf
https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-10331947/9195107/Sales%20Folder%20LEDriving%20replacement%20lamps%20(EN).pdf
https://www.youtube.com/watch?v=Zbwsoi7ZQlE
https://www.youtube.com/watch?v=Zbwsoi7ZQlE
https://www.youtube.com/watch?v=Zbwsoi7ZQlE


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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