Iluminação para
Motocicletas

Crystal
Vision
Moto
H4-12342CVM-BI
H4-12458CVM-BI
H7-12972CVM-BI

Crystal Vision Moto
Efeito Xenon
A lâmpada CrystalVision Moto é a única que oferece uma luz branca e brilhante com
temperatura de cor de até 4.300K. Alta eficienciência e tecnologia para diferenciar e personalizar sua
moto, com melhor visibilidade e conforto.
Disponível nos formatos H4 (35/35W), H4 (60/55W) e H7 (55W) a linha Crystal Vision
Moto, tecnologia similar a CrystalVision Ultra disponível no mercado para carros, é uma excelente
alternativa para quem quer a moto com muito estilo, ótima performance na emissão de luz e
consumindo o mesmo que as lâmpadas convencionais.
A linha CrystalVision Moto também oferece vidros de quartzo com tecnologia UV-Block,
que evita o amarelamento da lente do farol. Além disso, a instalação desta lâmpada não requer
alterações na parte elétrica da sua moto.
A lâmpada H4 35/35W ainda apresenta a tecnologia ExtraDuty, que aumenta a
resistência e durabilidade da lâmpada em até 4 vezes, em relação as demais lâmpadas do mercado.

Diferencie sua moto das demais, com visual arrojado
• Luz branca e brilhante com temperatura de cor de 4300K
• Tecnologia ExtraDuty na lâmpada 35/35W oferece resistência e durabilidade quatro vezes maior, em
relação as demais lâmpadas do mercado.
• Fácil instalação, não requer alteração na parte elétrica da sua moto.

Crystal Vision Moto

H4 / H4 / H7

Destaques
• Vidros de quartzo com tecnologia
UV-Block, evitando o amarelamento
da lente do farol.
• Ótima performance na emissão de
luz com o mesmo consumo das
lâmpadas convencionais.

Dados Cadastrais
Produto (PCE)
Código Comercial

12NC

Unit
Template

Qtde.

Embalagem Master

Classificação fiscal
Código de barras

Código de barras

Especificação

Quantidade
Volt
por caixa

Watt

H4-12342CVM-BI

923950417101

PCE

1

85392110

8711500221186

8711500221193

10

12V

60/55W

H7-12972CVM-BI

928206117105

PCE

1

85392110

8727900371871

8727900371901

10

12V

55W

H4-12458CVM-BI

923950517102

PCE

1

85392110

8727900371239

8727900371246

10

12V

35/35W

Nossos produtos possuem o selo de “Original Equipment Quality”.
Ele certifica que a Philips é a escolhida pelos principais fabricantes de
veículos, garantindo assim:
• Produtos de alta qualidade para uma maior
segurança na estrada;
• Tecnologia de ponta Philips;
• A certificação e a homologação ECE.
• Sustentabilidade: Produtos livres de chumbo e
mercúrio.
A Philips é, desde 1914, líder no setor de iluminação automotiva. A
Philips equipa atualmente 1 entre 2 carros na Europa.
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Em 2014, faz exatos 100 anos que a Philips lançou sua
primeira lâmpada automotiva e desde então, somos
líderes mundiais em iluminação automotiva, isso sempre
significou estar na vanguarda das inovações: sendo
pioneiros nas tecnologias halógenas, Xenon, LED e OLED.
Atualmente um a cada três carros em todo o mundo usam
lâmpadas da Philips.
E este é só o início, já iluminamos 100 anos , e iremos
iluminar muitos outros anos que virão.

