
Сигнализираща крушка

Ultinon LED

  LED-S25 [~PY21W]

Брой лампи: 2

12 V, интензивен кехлибарен цвят

Сигнал за завиване

 
11065ULAX2

Ярки сигнали. Стилно шофиране.
Надеждно светодиодно качество

За стилно шофиране се възползвайте от светлините за сигнализиране с наситени цветове. Светлините на индикаторите за

завиване Philips Ultinon LED [~W21W] са ярки, наситено кехлибарени и изглеждат добре, за да можете да сигнализирате

безопасно и със стил.

Надстройте вашия стил

Надстройте вашите фарове, надстройте вашия стил

По-ярки светодиодни екстериорни светлини

Сигнали за завиване с наситен кехлибарен цвят, с които да бъдете забелязани

Ярки сигнали за подобрена видимост

Добро разпръскване на светлината

Добро разпръскване на светлината за подобрена видимост

Светодиодни светлини за дълготрайна употреба

Автомобилно осветление Philips от най-високия клас

Лесен монтаж и съвместимост с много автомобилни модели



Сигнализираща крушка 11065ULAX2

Акценти Спецификации

Стилни цветове за сигнализация

Въпреки че основната цел на външното осветление е

да ви помогне да виждате и да бъдете видени, няма

причина и да не изглеждате добре в същото време.

Ако търсите да надградите стила си без купуване на

по-нова кола, заместването на вашите външни

светлини с LED е разумен начин да похарчите пари.

Надградете своите външни светлини с по-интензивни

червени стопове, наситени жълти мигачи и ярки бели

светлини за позициониране и задна скорост. Вашата

кола изразява кои сте, така че направете стилно

впечатление със светодиодните външни светлини от

Philips.

Сигнали за завиване с наситен кехлибарен цвят

Светодиодните сигнали за завиване Philips разполагат

с ефективен наситен кехлибарен цвят, който лесно

ще предаде вашите намерение на заобикалящите ви

участници в транспорта. Наситеният кехлибарен

цвят означава повече безопасност за вас и за другите

около вас.

Добро разпръскване на светлината

Гамата външни светодиодни фарове Philips е

проектирана за по-интелигентно разпределяне на

светлината с цел гарантиране, че външните сигнални

фарове се насочват там, където са ви нужни (без

значение дали става въпрос за заден ход, спиране или

сигнализиране). С широкия ъгъл и доброто

разпределяне на светлината можете не само да

виждате повече от пътя, но и другите шофьори

може да виждат по-добре вас.

Монтаж за нула време!

Проектирани за лесен монтаж в съвместими

автомобили, шофьорите с опит в обслужването ще

могат да надстроят съвместимите фарове с лекота.

Въпреки това препоръчваме специалист механик да

монтира вашите нови светодиодни фарове Philips X-

tremeUltinon – това би гарантирало незабавното им

използване. Въпреки че тези фарове са съвместими с

широка гама модели автомобили, не се поддържат

всички видове автомобили.

Качество от автомобилен клас

Усъвършенстваното в технологичен аспект

осветление от Philips е известно в автомобилната

индустрия е и е част от нея вече 100 години.

Продуктите с качество от автомобилен клас Philips са

проектирани и разработени следвайки стриктни

процеси за контрол на качеството (включително

приложими норми на ISO), което води до

последователно високи стандарти на производство.

Главните производители на автомобили избират

лампи Philips, тъй като при закупуването на Philips

закупуват качество. Получавате мощна ярка светлина

и прецизен лъч. Получавате елегантен стил.

Бъдете забелязани с ярки сигнали

Сигнализирането на желаната посока на автомобила

ви е от основно значение за вашата безопасност. За

да избегнете сблъсъци, другите участници на пътя

трябва да знаят какво правите. Ярките сигнализиращи

светлини гарантират, че ще бъдете забелязани, с цел

по-висока безопасност. Без значение дали сте

включили на заден ход, позиционирате се или

спирате, сигнализиращите светлини Philips Ultinon

LED предоставят необходимата за вас ефективност и

дават на другите шофьори допълнително време, за да

реагират на вашите движения.

Данни за опаковката

EAN1: 8719018050175

EAN3: 8719018050182

Тип опаковка: X2

Описание на продукта

Технология: LED

Приложение: Сигнал за завиване

Обхват: Светодиод Ultinon

Тип: [~W21W]

Хомологация ECE: НЕ

База: WX3x 16d

Обозначение на тип светодиод:

LED-T20 [~W21W]

Технически характеристики: Незабавно включване

Електрически характеристики

Напрежение: 12 V

Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: Стил

Акцент за продукта: Ярки сигнали Стилно

шофиране

Характеристики на светлината

Цветна температура: Кехлибар

Лумена: 22

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 11065ULAX2

Код за поръчка: 5017530

Информация за външната опаковка

Височина: 8,5 см

Дължина: 19,5 см

Ширина: 15,1 см

Брутно тегло на бройка: 0,6 кг

Информация за опакован продукт

Височина: 9,2 см

Дължина: 6,8 см

Ширина: 2,8 см

MOQ (за професионалисти): 20

Количество стоки в опаковка: 2

Експлоатационен срок

Живот: До 8 години

* Единствено вие носите отговорността да гарантирате, че

светодиодните светлини отговарят на приложимите законови

изисквания.
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