Světlomety pro
motocykly
X-tremeVision Moto
Typ žárovky: H4
Balení: 1 kus
12 V, 60/55 W
Více světla

Bezpečný pocit, bezpečná jízda
Až o 130 % vyšší jas
Žárovky Philips X-tremeVision Moto byly vyrobeny pomocí nejmodernější
technologie, zaručují maximální výkon i bezpečnost a nabízejí až o 130 % vyšší jas
pro řidiče, kteří chtějí vidět dále.
12342XV+BW
Až o 130 % vyšší jas na silnici
Až o 130 % jasnější světlo na silnici
Optimalizovaný design pro lepší výkon
Optimalizovaná životnost a výdrž
Maximální jas na silnici
Intenzivnější světelný paprsek na silnici pro váš motocykl
Extrémně odolný světlomet vysoké kvality
Motocyklové žárovky Philips jsou vyrobeny z vysoce kvalitního křemičitého skla
Respekt ke standardům vysoké kvality homologace ECE
Preferovaná volba velkých motocyklových výrobců

Světlomety pro motocykly

00056930

Přednosti

Speciﬁkace

Až o 130 % vyšší jas
Díky vylepšené geometrii vlákna a použití
jedinečného složení plynu poskytují
světlomety X-tremeVision Moto až o 130 %
jasnější světlo na silnici.
Dobrá životnost a výdrž
Žárovky Philips X-tremeVision Moto byly
navrženy za použití špičkové technologie.
Žárovky se plní jedinečným složením plynů,
které snižuje opotřebení světelného vlákna,
čímž se zvyšuje jejich odolnost a prodlužuje
životnost.
Intenzivnější světlo na silnici
Motocyklové žárovky X-tremeVision vycházejí
z nejmodernější technologie designu vláken
a optimalizované geometrie a jsou navrženy
pro vysoký výkon. Jasné bílé světlo se promítá
tam, kde je nejvíce potřeba – na silnici před
vámi. Díky tomu uvidíte dál a můžete rychleji
reagovat, když někdo znenadání vkročí nebo
vjede do vašeho jízdního pruhu.

Philips vyrobené z křemičitého skla (vlákno
2 650 ºC a sklo 800 ºC) jsou schopny vydržet
silný tepelný šok. Díky funkci zvýšeného tlaku
uvnitř žárovky dokáže křemičité sklo UV
produkovat intenzivnější světlo. A intenzivnější
světlo znamená lepší zážitek z jízdy bez
ohledu na to, jak tmavá je cesta před vámi.

Údaje na obalu
EAN1: 8719018000569
EAN3: 8719018000576
Typ balení: BW

Homologace ECE
Automobilové výrobky a služby společnosti
Philips jsou na trhu výrobců originálního
vybavení (OEM) i na trhu poprodejních služeb
považovány za špičku ve své třídě. Jsou
vyráběny z vysoce kvalitních materiálů,
testovány podle nejvyšších speciﬁkací a jsou
navrženy tak, aby zvyšovaly bezpečnost
a pohodlí našich zákazníků při jízdě. Všechny
naše výrobky jsou pečlivě testovány,
kontrolovány a certiﬁkovány (dle norem ISO
9001, ISO 14001 a QSO 9000) podle
nejnáročnějších požadavků ECE. Jednoduše
řečeno: toto je kvalita, které můžete věřit.

Marketingové speciﬁkace
Očekávané výhody: Více světla

Volba výrobců
Již přes 100 let jsou žárovky Philips na přední
pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále
přináší technologické inovace, z nichž se stal
standard moderních vozidel. V současnosti je
osvětlením značky Philips vybaven jeden
z každých dvou automobilů v Evropě,
v celosvětovém měřítku je to pak jeden ze tří.

Vysoce kvalitní křemičité sklo

Křemičité sklo UV je pevnější než tvrzené sklo
a je vysoce odolné proti extrémním teplotám
a vibracím, což snižuje riziko prasknutí. Žárovky

Charakteristika světla
Teplota barev: Až 3 500 K

Popis výrobku
Řada: X-tremeVision Moto
Technologie: Halogenové
Aplikace: Dálková světla, Potkávací světla
Typ: H4
Homologace ECE: Ano
Základna: P43t-38
Označení: 12342XV+BW
Elektrické vlastnosti
Napětí: 12 V
Příkon: 60/55 W
Informace pro objednávání
Objednací kód: 00056930
Zadání obj.: 12342XV+BW
Informace na obalu výrobku
Minimální objednací množství (pro
profesionály): 10
Množství v balení: 1
Celková hmotnost jednoho kusu [g]: 34,4
Výška [cm]: 12,9
Délka [cm]: 9,5
Čistá hmotnost jednoho kusu [g]: 22
Šířka [cm]: 4,9
Informace na vnějším balení
Celková hmotnost jednoho kusu [kg]: 0,462
Výška [cm]: 13
Délka [cm]: 25,5
Šířka [cm]: 19
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