หลอดไฟสัญญาณ
Ultinon LED
LED-T20 [~W21W]
จํานวนของหลอดไฟ: 2
12 V เอฟเฟกตเ ดยไลท 6000 K
ไฟถอยหลัง
11065ULWX2

สัญญาณชัดใส ขับขี่อยางมีสไตล
LED คุณภาพทนทาน

ใชไฟสัญญาณที่มีสีเขมชัดเพื่อการขับขี่อยางมีสไตล ไฟถอยรถ Philips Ultinon LED [~P21W] สวางสดใส และดูดี เพื่อใหคุณสงสัญญาณไดอยาง
ปลอดภัยอยางมีสไตล
อัพเกรดสไตลของคุณ
อัพเกรดแสงไฟไปพรอมกับสไตลของคุณ
ไฟ LED ภายนอกที่สวางขึ้น
เอฟเฟกตเดยไลท 6000 K เพิ่มการมองเห็นขณะถอยหลัง
สัญญาณที่สวางชัดเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
กระจายแสงไดดี
การกระจายแสงที่สมํ่าเสมอเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน
ไฟ LED ที่ใชงานยาวนาน
ผลิตภัณฑสองสวางในรถยนตของ Philips ในระดับคุณภาพสูงสุด
การติดตั้งที่งายดายและใชงานรวมกันไดกับรถยนตหลายรุน

หลอดไฟสัญญาณ

11065ULWX2

ไฮไลต

รายละเอียดเฉพาะ

สีสัญญาณไฟที่ดูมีสไตล
ในขณะที่จ ุดมุงหมายหลักของไฟภายนอกรถคือการชวยใหคุณ
เห็นและถูกเห็น ซึ่งไมใชเหตุผ ลที่คุณจะตองดูไมดีในขณะ
เดียวกัน หากคุณกําลังตองการอัพเกรดสไตลของคุณโดยไมตอง
ซื้อรถคันใหม ใหเปลี่ยนไฟภายนอกรถของคุณดวย LED ที่นับ
วาเปนวิธ ีที่ชาญฉลาดกวาในการใชจ ายเงิน อัพเกรดไฟภายนอก
รถของคุณดวยไฟสีแดงที่ขึ้นมากขึ้นสําหรับใชเปนไฟเบรก สวน
ไฟสีอําพันสดใสใชสําหรับไฟเลี้ยว และแสงสีขาวสวางสําหรับใช
้เปนไฟหรี่และไฟถอยหลัง รถยนตถือเปนสวนหนึ่งของความเปน
คุณ ดังนั้นทําใหสไตลของคุณดูโดดเดนดวยไฟสัญญาณ LED
ภายนอกรถของ Philips
มองเห็นไดชัดขึ้นเวลาถอยหลัง
ขณะถอยรถ การมองเห็นของคุณถูกจํากัด ตําแหนงของเบาะ
ทําใหคุณมองทุกมุมพรอมกันไมได และการถอยรถในความมืดก็
ยิ่งอันตราย จึงไมตองสงสัยเลยวาทําไมจึงเกิดอุบัติเหตุขึ้นระหวาง
ถอยรถ หลอดไฟถอยหลัง LED Philips มอบเอฟเฟกตเดยไลทท
ี่ทรงพลังสูงถึง 6000K ใหแสงสวางที่มากกวาแกบริเวณดานหลัง
รถของคุณ และยิ่งคุณมองเห็นไดมากเทาไร คุณก็ยิ่งปลอดภัย
เทานั้น
กระจายแสงไดดี
กลุมผลิตภัณฑไฟ LED ภายนอกรถของ Philips นั้นไดรับการ
ออกแบบมาใหมีการกระจายแสงที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นเพื่อใหมั่นใจ
วาไฟสัญญาณภายนอกรถจะถูกฉายไปในจุดที่คุณตองการ (ไม
วาจะเปนไฟถอยหลัง ไฟเบรก หรือไฟสัญญาณ) ดวยมุมที่กวาง
และการกระจายแสงที่สมํ่าเสมอ ไมเพียงแคคุณจะมองเห็นบน
ทองถนนไดมากขึ้น แตผ ูขับขี่คนอื่นยังสามารถมองเห็นคุณไดดี
เชนกัน

เตรียมตัว ระวัง ติดตั้ง!

เตรียมตัว ระวัง ติดตั้ง!
ออกแบบมาใหงายตอการติดตั้งในพาหนะที่ใชงานรวมกันได ผู
ขับขี่ที่มีประสบการณในการบํารุงรักษาจะสามารถอัพเกรดไฟ
รถยนตที่ใชงานรวมกันไดดวยความงายดาย อยางไรก็ตาม ขอ
แนะนําใหคุณติดตั้งไฟ LED Philips X-tremeUltinon โดยใช
ชางที่มีความชํานาญเฉพาะทาง พวกเขาจะทําใหแนใจวาคุณจะ
ใชงานไดอยางไมมีปญหา ในขณะที่หลอดไฟเหลานี้ใชงานรวม
กันไดกับรถยนตหลายรุนที่มีอยูในขณะนี้ แตไมรองรับรถยนตทุก
ประเภท
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
มองเห็นไดงายดวยไฟสัญญาณสวางสดใส
การสงสัญญาณเพื่อบอกถึงความเคลื่อนไหวของพาหนะของคุณมี
ความสําคัญตอความปลอดภัยของคุณ เพื่อหลีกเลี่ยงการชน ผูอื่น
จําเปนตองรูวาคุณกําลังทําอะไรอยู ไฟสัญญาณที่สวางชัดนี้จ ะ
ชวยทําใหมั่นใจวาผูอื่นจะสามารถมองเห็นคุณได ทําใหปลอดภัย
ยิ่งขึ้น ไมวาจะเปนการถอยหลัง การบอกตําแหนง หรือการเบรก
ไฟสัญญาณ LED Philips Ultinon จะใหสมรรถนะที่คุณ
ตองการ ทําใหผ ูขับขี่อื่นๆ มีเวลามากขึ้นในการตอบสนองตอการ
เคลื่อนไหวของคุณ

ขอมูลบรรจุภัณฑ
EAN1: 8727900398854
EAN3: 8727900398861
ประเภทบรรจุภัณฑ: X2
รายละเอียดของผลิตภัณฑ
เทคโนโลยี: LED
การใชงาน: ไฟถอยหลัง
รุน: Ultinon LED
ประเภท: [~W21W]
การรับรองจาก ECE: เลขที่
ฐาน: WX3x 16d
การระบุประเภท LED:
LED-T20 [~W21W]
คุณสมบัติดานเทคนิค: สวางขึ้นในทันที
คุณลักษณะทางไฟฟา
แรงดันไฟฟา: 12 V
ขอมูลจําเพาะผลิตภัณฑทางการตลาด
ประโยชนที่คาดหวัง: สไตล
คุณสมบัติเ ดนของผลิตภัณฑ: สัญญาณชัดใส ขับขี่อยางมี
สไตล
คุณลักษณะการสองสวาง
อุณหภูมิสี: สูงสุด 6000K
ลูเ มน: 190
ขอมูลการสั่งซื้อ
รายการใบสั่ง: 11065ULWX2
รหัสการสั่งซื้อ: 39885430
ขอมูลกลองภายนอก
ความสูง: 8.5 ซม.
ความยาว: 19.5 ซม.
ความกวาง: 15.1 ซม.
นํ้าหนักรวมตอชิ้น: 0.6 กก.
ขอมูลผลิตภัณฑที่บรรจุแลว
ความสูง: 9.2 ซม.
ความยาว: 6.8 ซม.
ความกวาง: 2.8 ซม.
MOQ (สําหรับผูเ ชี่ยวชาญ): 20
จํานวนในแพ็ค: 2
อายุการใชงาน
อายุการใชงาน: สูงสุด 8 ป
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* เปน ความรับ ผิดชอบของคุณเองเพื่อใหแนใจวาการใชห ลอดไฟ LED สําหรับ
ตกแตงจะสอดคลองกับ ขอกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวของในทองถิ่น นั้น

