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Duidelijk zichtbaar voor de omgeving
Stijlvolle LED-verlichting die eenvoudig is te installeren

De gloednieuwe Philips Ultinon Essential LED levert de beste prijs-

kwaliteitverhouding. Het compacte alles-in-één-design biedt krachtige

helderheid, een stijlvol uiterlijk, technologie voor dubbele warmteafvoer en

compatibiliteit met 12 V en 24 V.

Kleurtemperatuur van 6500 K voor stijlvol wit licht

Geniet van stijlvol wit licht

Betrouwbaar en duurzaam dankzij dubbele warmteafvoer

Uitstekende koeling dankzij effectieve warmteafvoer

Compact alles-in-één-design dus meteen gebruiksklaar

Compact alles-in-één-design dus meteen gebruiksklaar

Krachtig en helder met een nauwkeurige straal

Ervaar betere zichtbaarheid

Compatibel met de meeste voertuigmodellen

Compatibiliteit met 12 V en 24 V voor bredere toepassing

Optionele aansluitringen die passen op de meeste automodellen



Koplamp 11258UE2X2

Kenmerken
Wit licht tot 6500 Kelvin

Voor een moderne, hoogwaardige stijl kunt u

uw auto personaliseren met Philips Ultinon

Essential LED-koplampen. Deze lampen

hebben een kleurtemperatuur tot 6500 Kelvin

en projecteren een stijlvolle bundel modern

wit licht, zodat u altijd duidelijk zichtbaar

bent voor de andere weggebruikers.

Betrouwbare dubbele warmteafvoer

De Philips Ultinon Essential LED-koplampen

zijn dankzij hun optimale prestaties en

superieure duurzaamheid toonaangevend op

het gebied van LED-technologie. Deze LED-

koplampen verspreiden de warmte effectiever

en efficiënter dankzij het dubbele

warmteafvoermechanisme, de ingebouwde

ventilator en een aluminium warmtegeleider

met anodiserende coating. Ze kunnen

gedurende langere tijd op het hoogste

helderheidsniveau werken.

Compact alles-in-een-design

In het nieuwe ontwerp van de Philips Ultinon

LED-lamp is de elektronica van de aansturing

geïntegreerd in de behuizing. Daardoor is er

meer ruimte in de koplamp en kan de lamp

gemakkelijk worden geplaatst. De lamp is

meteen gebruiksklaar: dankzij het eendelige

ontwerp kan de middenring eenvoudig van de

bovenzijde worden verwijderd, zonder deze

los te schroeven. Het compacte design van

Philips Ultinon Essential LED past op een

breed scala aan automodellen en kan

eenvoudig worden geplaatst door een

gespecialiseerde monteur.

Krachtig en helder

De uniforme, nauwkeurige lichtbundel zorgt

voor beter zicht en betere zichtbaarheid.

Dankzij het nauwkeurige optische ontwerp

van Philips Ultinon Essential LED wordt het

licht geprojecteerd op de plek waar u het

nodig hebt. Niet alleen kunt u sneller

obstakels zien en met meer vertrouwen

rijden, maar u voorkomt ook dat andere

bestuurders worden verblind door gevaarlijke

schittering. Zo is het voor iedereen veiliger op

de weg. Voor een scherpe lichtstraal is het

ook belangrijk dat de lamp goed in de

koplamp is geplaatst. Met behulp van de

verstelbare aansluitringen kunt u een

perfecte uitlijning garanderen voor optimale

lichtprestaties en meer veiligheid op de weg.

Compatibiliteit met 12 V en 24 V

Philips Ultinon Essential LED is perfect voor

een breed scala aan voertuigen en is

compatibel met elektrische systemen van 12

V en 24 V. Voor meer informatie kunt u

contact opnemen met een van onze

geautoriseerde partners of het callcenter.

Lange werking

Philips Lighting heeft meer dan 100 jaar

ervaring op het gebied van autoverlichting.

Onze kwaliteitsproducten voor de auto-

industrie worden ontworpen en ontwikkeld

volgens strikte processen voor

kwaliteitscontrole (inclusief de geldende ISO-

normen), wat leidt tot consistent hoge

productienormen.

Optionele aansluitringen

Omdat H7-koplampen een grote

verscheidenheid aan lampbeugels hebben,

kan het soms lastig zijn om LED-lampen te

installeren – maar niet met Philips Ultinon

Essential LED's. Dankzij optionele Philips

LED-aansluitringen passen ze op de meeste

automodellen, zodat u in alle gemoedsrust

Philips LED's kunt kopen.
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Specificaties
Gegevens van de verpakking

EAN1: 8719018003942

EAN3: 8719018003959

Verpakkingstype: X1

Productbeschrijving

Technologie: LED

Toepassing: Hoge lichtstraal

Collectie: Ultinon Essential-LED

Type: LED-HL [~H1]

ECE-goedkeuring: NO

Aanduiding: LED-HL [~H1]

Voet: P14.5s

Elektrische kenmerken

Wattage: 19 W

Voltage: 12 V en 24 V volt

Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Stijl

Productkenmerk: LED-lampen van Philips

Lichtkenmerken

Kleurtemperatuur: 6500 K

Lumen [lm]: 1400

Bestelinformatie

Bestelnummer: 11258UE2X2

Bestelcode: 00394231

Verpakkingsinformatie

Hoogte: 11,5 cm

Lengte: 22 cm

Nettogewicht per stuk: 363 g

Breedte: 15,5 cm

Brutogewicht per stuk: 0,46 kg

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 26,5 g

Hoogte: 12,7 cm

Lengte: 10,6 cm

Nettogewicht per stuk: 34 g

Breedte: 4,8 cm

Minimale bestelhoeveelheid (voor

professionals): 12

Verpakkingshoeveelheid: 2

Levensduur

Levensduur: 1500 uur

* Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat uw gebruik

van de LED-retrofitlampen in overeenstemming is met

de lokale wetgeving
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