หลอดไฟหนา
X-tremeUltinon LED
LED-HL [~HIR2]
6000K
ใหแสงสวางเพิ่มขึ้น 200%
ระบบยานยนตขั้นสูง
11012XUX2

สวางมากขึ้น ขาวยิ่งขึ้น ทนทานยิ่งขึ้น
ไฟหนา LED โทนแสงสีขาวสวางเพื่อรูปลักษณลํ้าสมัย

ไฟ LED Philips X-tremeUltinon [~HIR2] ประกอบดวย ไฟ LUXEON LED ระดับพรีเมี่ยมดวย 6000 เคล
วิน เทคโนโลยี SafeBeam ที่จดสิทธิบัตรของเราใหแสงสวางมากขึ้น 200% ไปยังตําแหนงที่คุณตองการ ทนทาน
ดวยการออกแบบ AirCool ขั้นสูง
ไฟหนา LED ที่สวางมากขึ้นและขาวยิ่งขึ้นสําหรับรถยนต
ไดแสงที่สวางขึ้นถึง 200% เพื่อทัศนวิสัยที่เหนือชั้น
อัพเกรดสไตลของคุณ
อุณหภูมิสี 6000 เคลวินเพื่อแสงสีขาวคมชัด
อัพเกรดแสงไฟไปพรอมกับสไตลของคุณ
ไฟหนา LED ที่ใชงานไดยาวนานยิ่งขึ้น
ไฟหนาที่ทนทานพอๆ กับรถของคุณ
นวัตกรรมระบบการจัดการความรอนเพื่ออายุการใชงานที่มากขึ้น
การกระจายแสงที่เ หนือชั้น
แสงสวางเจิดจา สองตรงไปในที่ที่คุณตองการ
ออกแบบมาสําหรับฉายแสงไฟหนา เพิ่มแสงในโคมสะทอนแสงเปนพิเศษ
คุณภาพที่ยอดเยี่ยมจาก Philips
ผลิตภัณฑสองสวางในรถยนตของ Philips ในระดับคุณภาพสูงสุด
การติดตั้งที่งายดายและใชงานรวมกันไดกับรถยนตหลายรุน

หลอดไฟหนา

11012XUX2

ไฮไลต
แสงสวางสดใส
การขับขี่ในที่มืดนั้นตองมีทักษะ คุณจึงจําเปนตองพึ่งพาไฟหนา
ทัศนวิสัยทั้งดานหนาและดานขางนั้นมีความสําคัญในการเพิ่ม
ศักยภาพการขับขี่เพื่อเพิ่มความปลอดภัย ดวยลําแสงที่เขมขน ไฟ
หนา LED สําหรับรถยนต Philips X-tremeUltinon ชวยเพิ่ม
วิสัยทัศนของคุณไดสูงสุดถึง 200% ซึ่งเมื่อคุณไดเริ่มสัมผัสกับ
เอฟเฟกตแสงที่เหมือนกับแสงอาทิตยแลว คุณก็จ ะเริ่มติดใจใน
ไฟ LED เพราะวาเมื่อมองเห็นไดดีขึ้น ก็สามารถขับขี่ไดดีขึ้น
เมื่อตอบสนองไดไวขึ้นก็ทําใหคุณปลอดภัยขึ้น ดังนั้นอยาปลอย
ใหความมืดเอาชนะคุณได เลือก Philips และเริ่มขับขี่ในยาม
คํ่าคืนดวยความมั่นใจและการควบคุมที่ยอดเยี่ยม
แสงขาวสวางบริสุทธิ์
ดวยอุณหภูมิสีสูงสุดถึง 6000 เคลวิน ไฟหนา LED Philips XtremeUltinon ที่ใชเทคโนโลยีเกรดยานยนต LUXEON ซึ่ง
ผลิตลําแสงขาวสวางราวกับแสงอาทิตย พรอมทัศนวิสัยที่ชัดขึ้น
ทําใหคุณสามารถมองเห็นสิ่งกีดขวางไดดีขึ้นและขับไดตรงเสน
ทาง และเมื่อคุณไมจ ําเปนตองหรี่ตาในการมองสภาพถนนดาน
หนา แสงที่สวางกวาทําใหคุณขับขี่ในยามคํ่าคืนไดสบายและนา
ตื่นเตนยิ่งขึ้น
การอัพเกรดแสงสีขาวมีสไตล
หากตาของเราเปนเหมือนหนาตางสูวิญญาณ ไฟหนาก็เชนเดียว
กับรถยนตของคุณ หากคุณกําลังตองการอัพเกรดสไตลของคุณ
โดยไมตองซื้อรถใหม การอัพเกรดไฟหนาถือเปนวิธ ีที่ฉลาดที่สุด
ในการใชจ ายของคุณ รถของคุณเปนตัวบงบอกความเปนคุณ ดัง
นั้นทําใหสไตลของคุณมีเอกลักษณดวยไฟหนา LED ของ
Philips แทนที่จ ะเปนแสงสีเหลือง ก็จ ะเปนแสงสีขาวคมชัดทัน
สมัย เพื่อรูปลักษณลํ้าสมัยนั้น ผูขับขี่ที่ฉลาดจะเลือกไฟหนา
LED ของ Philips ที่มีสไตลเหนือชั้น
ไดแสงสวางในที่ที่คุณตองการ
ไฟหนาที่ดีที่สุดไมใชเพียงแคสามารถผลิตแสงที่เจิดจาที่สุด
เทานั้น การผลิตหลอดไฟ LED ที่ใหแสงสวางยิ่งขึ้นสําหรับ
รถยนตนั้นเปนเรื่องงาย แตสิ่งที่คุณไดรับจากแสงที่สวางขึ้นมา

นั้นเปนเรื่องที่สําคัญกวา แสงสวางที่ไมมีการควบคุมนั้นไมเหมาะ
สมกับการขับขี่และอาจเกิดแสงสะทอนที่เปนอันตรายได ไฟหนา
LED ของ Philips จึงมาพรอมเทคโนโลยี SafeBeam ที่จ ะรวม
แสงไปในที่ที่คุณตองการ รูปแบบลําแสงที่มีรูปรางชัดเจนและ
แมนยํานั้นไดรับการออกแบบตามกฎระเบียบความปลอดภัยบน
ทองถนนสําหรับไฟหนาแบบฮาโลเจน ดวยการควบคุมแสงที่
แมนยํา คุณก็จ ะไดทัศนวิสัยที่ดียิ่งขึ้น ทําใหคุณกลายเปนผูขับขี่
ยามคํ่าคืนที่ดีและปลอดภัย
สําหรับฉายแสงไฟหนา

ไฟ LED X-tremeUltinon ของ Philips ไดรับการออกแบบมา
เปนพิเศษสําหรับฉายแสงไฟหนาที่ซับซอน ในขณะเดียวกันก็
เพิ่มแสงเปนพิเศษเมื่อใชในโคมสะทอนแสง และยังสามารถใชได
กับรถยนตหลายรุน ไมวาจะเปนโคมไฟแบบไหน
เพลิดเพลินไปกับแสงที่ยาวนาน
คุณตองการไฟหนาที่สวางและมีสไตล แตคุณคงไมตองการที่จ ะ
เปลี่ยนหลอดไฟที่เสียออกบอยๆ นั่นเปนจุดออนสําคัญของหลอด
ไฟทั่วไป ซึ่งหลอดไฟที่ใหแสงจาเทาไร ก็จ ะมีอายุการใชงานสั้น
ลงเทานั้น ที่ความเขมแสงระดับสูง กวา LED จะมีอายุการใชงาน
ที่นานกวา และผลิตภัณฑ Philips X-tremeUltinon LED
แสดงใหเห็นถึงความทนทานอันเหนือชั้น เนื่องจากคุณสมบัติ
อยางเชน AirFlux และระบบการจัดการความรอน AirCool
ทําใหสามารถอยูไดนานสูงสุดถึง 12 ป ดวยรถยนตสวนใหญที่
เปลี่ยนหรืออัพเกรดภายในชวงเวลานั้น ไฟหนาใหมมีสไตลของ
คุณควรจะมีอายุการใชงานยาวนานเทากับรถของคุณเลยทีเดียว
หลอดไฟหนาที่ใชงานไดยาวนานยิ่งขึ้น

หลอดไฟหนาที่ใชงานไดยาวนานยิ่งขึ้น
หลอดไฟหนา LED ปลอยความรอนในปริมาณที่ตองการการ
ควบคุม เทคโนโลยี AirFlux และ AirCool ของ Philips เปน
ระบบระบายความรอนอัจ ฉริยะที่ดึงความรอนออกจากสวน
ประกอบสําคัญของหลอดไฟ ดวยการเพิ่มความตานทานความรอน
ไฟหนา LED ของ Philips มีอายุการใชงานยาวนานกวา
ผลิตภัณฑแบบเดียวกันที่มีอยูในตลาดในปจ จุบัน แตความ
ทนทานของหลอดไฟไมไดเพียงแคเกี่ยวกับความสะดวกสบาย
และความคุมคาของเงิน แตยังเกี่ยวกับความปลอดภัย คุณคงไม
ตองการหลอดไฟที่เสียในระหวางการใชงาน ดวยหลอดไฟ LED
ของ Philips คุณจะไดขับขี่อยางสงบสุขเต็มที่
คุณภาพเกรดยานยนต
ผลิตภัณฑสองสวางของ Philips ที่ลํ้าหนาดวยเทคโนโลยีซึ่งมีชื่อ
เสียงในวงการอุตสาหกรรมยานยนตเปนเวลานานกวา 100 ป
ผลิตภัณฑคุณภาพเกรดยานยนตของ Philips นั้นไดรับการ
ออกแบบและพัฒนาตามกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เขมงวด
(รวมถึงมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวของ) นําไปสูมาตรฐานการผลิตที่
สูงอยางตอเนื่อง ผูผ ลิตรถยนตสวนใหญเลือกหลอดไฟของ
Philips เนื่องจากเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑจ าก Philips ก็เทากับวา
คุณซื้อคุณภาพ คุณไดรับแสงสวางเจิดจา และประสิทธิภ าพ
ลําแสงที่แมนยํา คุณไดรับสไตลที่ลํ้าสมัย และยังไดรับระบบ
ผลิตภัณฑสองสวาง LED ขั้นสูงเพื่อนการขับขี่ที่ปลอดภัย คลอง
ตัว และเพลิดเพลินมากกวาเดิม
เตรียมตัว ระวัง ติดตั้ง!
ออกแบบมาใหงายตอการติดตั้งในพาหนะที่ใชงานรวมกันได ผู
ขับขี่ที่มีประสบการณในการบํารุงรักษาจะสามารถอัพเกรดไฟ
หนาที่ใชงานรวมกันไดดวยความงายดาย อยางไรก็ตาม ขอ
แนะนําใหคุณติดตั้งไฟหนา LED ของ Philips โดยใชชางที่ม
ีความชํานาญเฉพาะทาง พวกเขาจะทําใหแนใจวาคุณจะใชงาน
ไดอยางไมมีปญหา ในขณะที่ไฟหนาเหลานี้ใชงานรวมกันไดกับ
รถยนตหลายรุนที่มีอยูในขณะนี้ แตไมรองรับรถยนตทุกประเภท

หลอดไฟหนา

11012XUX2

รายละเอียดเฉพาะ
ขอมูลบรรจุภัณฑ
ประเภทบรรจุภัณฑ: X2
EAN1: 8727900398656
EAN3: 8727900398663
รายละเอียดของผลิตภัณฑ
เทคโนโลยี: LED
การใชงาน: ไฟสูง, ไฟตํ่า
รุน: X-tremeUltinon LED
ประเภท: [~HIR2]
การรับรองจาก ECE: เลขที่
ฐาน: PX22d
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ฐาน: PX22d
คุณสมบัติดานเทคนิค:
AirCool, SafeBeam
การระบุประเภท LED: LED-HL [~HIR2]

คุณลักษณะการสองสวาง
อุณหภูมิสี: สูงสุดถึง 5 800 K
ลูเ มน: 1760

คุณลักษณะทางไฟฟา
ขนาดวัตต: 25 W
แรงดันไฟฟา: 12 V

ขอมูลการสั่งซื้อ
รายการใบสั่ง: 11012XUX2
รหัสการสั่งซื้อ: 39865628

ขอมูลจําเพาะผลิตภัณฑทางการตลาด
ประโยชนที่คาดหวัง: สวางกวา
คุณสมบัติเ ดนของผลิตภัณฑ: สวางขึ้น, ทนทานขึ้น, ขาวขึ้น

อายุการใชงาน
อายุการใชงาน: สูงสุดถึง 12 ป

* เปน ความรับ ผิดชอบของคุณเองเพื่อใหแนใจวาการใชห ลอดไฟ LED สําหรับ
ตกแตงจะสอดคลองกับ ขอกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวของในทองถิ่น นั้น

