
As peças de reposição originais com boa relação custo-
benefício
As lâmpadas de halogéneo OSRAM ORIGINAL LINE oferecem
um desempenho convincente para os requisitos padrão, são
robustas e econômicas. Já foram usadas com sucesso em
milhões de novos veículo de fabricantes renomados, tanto
como equipamento inicial padrão ou como peças de reposição
originais. Convença-se do excelente valor pelo dinheiro, da
qualidade confiável OEM e da ampla gama de produtos da
ORIGINAL LINE.
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Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido 64180L

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

Dados Elétricos

Consumo máx. de potência 69 W 1)

Tensão nominal 12,0 V

Potência nominal 65,00 W

Tensão de teste 13,2 V

1) Máximo

Dados fotométricos

Fluxo luminoso 1700 lm

Tolerância do fluxo luminoso ±8 %

Dimensões e peso

Diâmetro 12,0 mm

Peso do produto 12,30 g

Comprimento 59,0 mm

Espectativa de Vida

Vida estimada B3 700 h

Vida estimada Tc 1100 h

Informação adicional do produto

Soquete (base) PY26d-1
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Atributos

Tecnologia HAL

Normas e Certificações

Categoria ECE H18

Categoria específica para o país

Referência do pedido 64180L

Dados de Logística

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

Dimensões
(comprimento x
largura x altura)

Volume Peso bruto

4052899479968 ORIGINAL LINE H18 34 mm x 34 mm x
58 mm

0.07 dm³ 15.50 g

4052899479975 ORIGINAL LINE H18  -  x  -  x  -

4052899479982 ORIGINAL LINE H18 356 mm x 186 mm x
129 mm

8.54 dm³ 1727.00 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
ORIGINAL H18 64180L

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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https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-9732748/15966494/ORIGINAL%20H18%2064180L.zip
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