
Conexão de duas fontes de luz Interruptor de ligadesliga integrado Fácil instalação
Arreios de arame adequados para a

instalação de duas fontes de luz com
uma função de iluminação do OSRAM

LEDriving Driving e Working Lights para
veículos de 12 V

Para instalação na cabine dos veículos
para deixar as OSRAM LEDriving

Working Lights acesas ou desligas
conforme necessário

Para fácil instalação do OSRAM LEDriving
Driving e Working Lights

Trazendo luz à vida com as luzes de trabalho e de condução
OSRAM LEDriving
Para suportar a instalação do OSRAM LEDriving luzes de
condução e trabalho, a OSRAM desenvolveu uma série
especial com acessórios adequados para eles. Com o OSRAM
Wire Harness AX 2LS, o OSRAM LEDriving Driving e Working
Lights, agora pode ser instalado de forma rápida e fácil no
veículo apropriado.O OSRAM Wire Harness AX 2LS é um arreio
de arame adequado para a instalação de duas fontes de luz
com uma função de iluminação. Ele também tem um
interruptor integrado de liga/desliga que pode ser instalado na
cabine dos veículos para trocar o OSRAM LEDriving luzes de
trabalho acesas ou desligadas conforme necessário. O
interruptor só deve ser usado para as luzes de trabalho OSRAM
LEDriving. O OSRAM Wire Harness AX 2LS é adequado para
veículos de 12V. A OSRAM também oferece uma garantia de 2
anos1).
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Dados técnicos

Informação de Produto

Referência do pedido LEDDL ACC 102

Dados Elétricos

Tensão nominal 12,0 V

Dimensões e peso

Peso do produto 348,00 g

Comprimento 0,0 mm

Espectativa de Vida

Garantia 2 anos

Categoria específica para o país

Referência do pedido LEDDL ACC 102

Dados logísticos

Código do material 854442909000

Dados de Logística

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

Dimensões
(comprimento x
largura x altura)

Volume Peso bruto

4062172147729 Wire Harness AX 2LS
 

 -  x  -  x  -

4062172147736 Wire Harness AX 2LS
 

362 mm x 335 mm x
190 mm

23.04 dm³ 3629.00 g
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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

User instruction
LEDriving, Wire Harness AX 2LS

Filme de aplicação
OSRAM Quality Testing LEDriving working and driving lights (EN)

Filme de aplicação
OSRAM LEDdriving and working lights Imagefilm (EN)

Filme de aplicação
LEDriving Driving and Working Lights Reference Video (EN)

Filme de aplicação
OSRAM LEDriving driving and working lights FX1000-CB SM (EN)

Aviso Legal:
1) Termos e condições precisos em: www.osram.com/am-guarantee

Conselhos de aplicação:

Para obter informações mais detalhadas sobre a aplicação e gráficos, consulte a folha de dados do produto e as instruções
do usuário.

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-15322857/3188279/LEDriving,%20Wire%20Harness%20AX%202LS.pdf
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https://dammedia.osram.info/media/resource/hires/osram-dam-15322857/3188279/LEDriving,%20Wire%20Harness%20AX%202LS.pdf
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https://www.youtube.com/watch?v=nkciyLD2oRA&feature=youtu.be
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