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Polttimotyyppi: H4

Pakkauskoko: 1

12 V, 60/55 W

enemmän kirkkautta

 

12342XV+BW

Feel safe, ride safe
Jopa 130 % kirkkaampi

Philipsin tehokkaat X-tremeVision Moto -polttimot tuovat lisäturvaa tiellä

liikkumiseen. Niiden edistyksellinen tekniikka tuottaa jopa 130 % kirkkaamman

valon, joten näet entistä pidemmälle.

Jopa 130 % enemmän kirkkautta tien päälle

Jopa 130 % kirkkaampaa valoa tielle

Optimoitu muotoilu takaa paremman suorituskyvyn

Optimoitu kestävyys ja käyttöikä

Parasta valotehoa tielle

Lisää tehoa moottoripyöräsi ajovaloihin

Erittäin korkealaatuinen ja kestävä ajovalopolttimo

Philipsin moottoripyöräpolttimot on valmistettu laadukkaasta kvartsilasista

Täyttää ECE-tyyppihyväksynnän tiukat vaatimukset

Suurien moottoripyörävalmistajien valinta



moottoripyörän ajovalopolttimot 00056930

Kohokohdat Tekniset tiedot
Jopa 130 % kirkkaampi

X-tremeVision Moto -ajovalopolttimot

tuottavat jopa 130 % kirkkaampaa valoa

hehkulangan parannellun muodon ja

ainutlaatuisen kaasuseoksen ansiosta.

Parempi kestävyys ja pidempi käyttöikä

Philips X-tremeVision Moto -

ajovalopolttimoiden huipputekniikka parantaa

kestävyyttä ja pidentää käyttöikää. Polttimon

ainutlaatuinen kaasuseos ehkäisee

hehkulangan kulumista ja pidentää näin

polttimon käyttöikää.

Enemmän kirkkautta tien päälle

X-tremeVision Moto -ajovalopolttimon

hehkulangan muotoilu ja geometria on

suunniteltu tarkkaan. Sen edistyksellinen

tekniikka takaa huippuluokan suorituskyvyn ja

kirkkaan valkoisen valon: paremman

näkyvyyden ansiosta sinulla on enemmän

aikaa reagoida yllättäviin tilanteisiin

liikenteessä.

Laadukasta kvartsilasia

UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi.

Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja

tärinää, mikä poistaa räjähdysriskin. Philipsin

kvartsilasiset polttimot (hehkulanka 2 650 ºC

ja lasi 800 ºC) kestävät yhtäkkisiä

lämpötilamuutoksia. Koska UV-kvartsilasi

kestää korkeaa sisäistä painetta, polttimo

tuottaa kirkkaamman valon. Kirkkaampi valo

takaa paremman ajokokemuksen

heikoimmissakin valaistusolosuhteissa.

ECE-tyyppihyväksyntä

Philips tuottaa luokkansa parhaita

ajoneuvotuotteita ja -palveluja

alkuperäisosamarkkinoille sekä

jälkimarkkinoille. Tuotteemme valmistetaan

korkealaatuisista materiaaleista ja testataan

tiukimpien vaatimusten mukaisesti, jotta

voimme taata asiakkaidemme turvallisuuden

ja ajomukavuuden. Koko tuotevalikoimamme

on testattu, valvottu ja sertifioitu (ISO 9001,

ISO 14001 ja QSO 9000), ja se täyttää ECE-

vaatimukset. Philipsin laatuun voit luottaa.

Valmistajien valinta

Jo yli sadan vuoden ajan Philipsin polttimot

ovat olleet ajoneuvovalojen parhaimmistoa.

Philips on luonut teknisiä innovaatioita, joista

on tullut nykyaikaisten autojen

vakiovarusteita. Nykyään joka toinen auto

Euroopassa ja joka kolmas auto

maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin

polttimoilla.

Pakkauksen tiedot

EAN1: 8719018000569

EAN3: 8719018000576

Pakkaustyyppi: BW

Valon ominaisuudet

Värilämpötila: Jopa 3 500 K

Markkinointitiedot

Odotetut hyödyt: enemmän kirkkautta

Tuotteen kuvaus

Valikoima: X-tremeVision Moto

Tekniikka: halogeeni

Käyttö: kaukovalo, lähivalo

Tyyppi: H4

ECE-tyyppihyväksyntä

Kanta: P43t-38

Nimike: 12342XV+BW

Sähkötiedot

Jännite: 12 V

Teho: 60/55 W

Tilaustiedot

Tilauskoodi: 00056930

Tilausmerkintä: 12342XV+BW

Pakatun tuotteen tiedot

Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille):

10

Määrä pakkauksessa: 1

Kokonaispaino/pakkaus [g]: 34,4

Korkeus [cm]: 12,9

Pituus [cm]: 9,5

Nettopaino/pakkaus [g]: 22

Leveys [cm]: 4,9

Ulkopakkauksen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus [kg]: 0,462

Korkeus [cm]: 13

Pituus [cm]: 25,5

Leveys [cm]: 19
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