Ficha técnica do produto

Wire Harness AX 1LS

Connection of one light source
Wire harness suitable for the installation
of one light source with one lighting
function of the OSRAM LEDriving driving
and working lights for 12 V vehicles

OnOff switch integrated
For installation in the vehicles cabin to
switch the OSRAM LEDriving working
lights on or off as required

Easy Installation
For easy installation of OSRAM LEDriving
driving and working lights

Trazendo luz à vida com as luzes de trabalho e de condução
OSRAM LEDriving
To support the installation of the OSRAM LEDriving driving &
working lights, OSRAM has developed a special series with
suitable accessories for them. With the OSRAM Wire Harness
AX 1LS, the OSRAM LEDriving driving & working lights, can
now be installed quickly and easily on the appropriate
vehicle.The OSRAM Wire Harness AX 1LS is a wire harness that
is suitable for the installation of one light source with one
lighting function. It also has an integrated on/off switch that
can be installed in the vehicles cabin to switch the OSRAM
LEDriving working lights on or off as required. The switch is
only to be used for the OSRAM LEDriving working lights. The
OSRAM Wire Harness AX 1LS is suitable for 12 V vehicles.
OSRAM also offers a 2-year guarantee1).

__
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Dados técnicos

Informação de Produto
Referência do pedido

LEDDL ACC 101

Dados Elétricos
Tensão nominal

12,0 V

Dimensões e peso

__

Peso do produto

275,00 g

Comprimento

0,0 mm

Espectativa de Vida
Garantia

2 anos

Categoria específica para o país
Referência do pedido

LEDDL ACC 101

Dados logísticos
Código do material

854442909000

Dados de Logística
Código do produto

Descrição do produto

Embalagem unitária
(peças/unidade)

4062172147682

Wire Harness AX 1LS

- x - x -

4062172147699

Wire Harness AX 1LS

362 mm x 335 mm x
190 mm
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Dimensões
(comprimento x
largura x altura)

Volume

Peso bruto

23.04 dm³

3045.00 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
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)

Legal advice:
1) Precise terms and conditions at: www.osram.com/am-guarantee
Application advice:
__

For more detailed application information and graphics please see product datasheet and user instruction.
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.

Ficha técnica do produto | Wire Harness AX 1LS
© 2021, OSRAM GmbH. Todos os direitos reservados

Fevereiro 18, 2021, 10:34:06
Página 3 de 3

