
Žárovka do
světlometu

Ultinon Essential
LED

 
LED-HL [~H3]

Stylové bílé světlo 6 500 K

Kompaktní konstrukce pro lepší
upevnění

Kompatibilní s většinou
automobilů

 
11336UE2X2

Skutečně vyniknete
Stylové osvětlení LED, které lze snadno instalovat

Zcela nová žárovka LED Philips Ultinon Essential nabízí nejlepší poměr

„cena/výkon“. Dodává se v kompaktním provedení „vše v jednom“ s vysokým

jasem, stylovým vzhledem, duální technologií rozptylu tepla a kompatibilitou 12 V

a 24 V.

Barevná teplota až 6 500 K pro stylové bílé světlo

Vychutnejte si stylový zážitek z bílého světla

Spolehlivá odolnost s duálním rozptylem tepla

Vynikající chlazení prostřednictvím efektivního rozptylu tepla

Kompaktní provedení „vše v jednom“ pro použití plug and play

Kompaktní provedení „vše v jednom“ pro použití plug-and-play

Vysoký jas s přesným paprskem

Vychutnejte si zlepšenou viditelnost

Kompatibilní s hlavními modely automobilů

Kompatibilita 12 V a 24 V pro širší použití

Volitelné kroužky konektorů, které pasují na většinu modelů aut



Žárovka do světlometu 11336UE2X2

Přednosti
Bílé světlo až 6 500 K

Pokud chcete moderní a špičkový styl,

přizpůsobte si své auto pomocí LED žárovek

do světlometů Philips Ultinon Essential. Díky

barevné teplotě až 6 500 K vydávají tyto

žárovky moderní bílé světlo, takže díky

stylovému paprsku budete vždy skutečně

vynikat.

Spolehlivý duální rozptyl tepla

Optimální výkon a vynikající odolnost řadí

LED žárovky do světlometů Philips Ultinon

Essential na špici technologie LED. Díky

mechanismu duálního rozptylu tepla –

vestavěnému ventilátoru a hliníkovému

chladiči s anodizujícím povrchem – tyto LED

žárovky do světlometů rozptylují teplo

efektivněji a účinněji. Při nejvyšší úrovni jasu

mohou fungovat po delší dobu.

Kompaktní provedení „vše v jednom“

LED žárovka Philips Ultinon Essential využívá

zcela novou konstrukci, která integruje

elektroniku ovládací skříňky do těla žárovky

a vytváří tak žárovce ve světlometu větší

prostor, čímž usnadňuje její montáž.

Vychutnejte si zážitek plug-and-play:

Jednodílná konstrukce umožňuje snadné

vyjmutí středového kroužku shora bez

odšroubování. LED žárovka Philips Ultinon

Essential s kompaktní konstrukcí je vhodná

pro širokou řadu modelů aut a specializovaní

mechanici ji snadno namontují.

Vysoký jas

Rovnoměrný a přesný paprsek vám umožní

lépe vidět a být viděn. Díky přesnému

optickému designu LED žárovky Philips

Ultinon Essential se světlo promítá přesně

tam, kde je na silnici třeba. Nejen, že budete

schopni rychleji rozeznat překážky a řídit

s větší jistotou, ale zabráníte také

nebezpečnému oslnění ostatních řidičů, což

zajistí větší bezpečnost všech na silnici.

K zajištění ostrého paprsku je také důležité,

aby byla žárovka správně umístěna ve

světlometu. Pomocí nastavitelných kroužků

konektorů můžete zajistit dokonalé seřízení

pro optimální světelný výkon a vyšší

bezpečnost na silnicích.

Kompatibilita 12 V a 24 V

LED žárovka Philips Ultinon Essential se

dokonale hodí pro širokou řadu vozidel a je

kompatibilní s elektrickými systémy

s napájením 12 V i 24 V. Další podrobnosti

získáte od kteréhokoli z našich autorizovaných

partnerů nebo v našem telefonickém centru.

Dlouhodobý výkon

Ve společnosti Philips se osvětlení pro

automobily věnujeme již více než 100 let,

a tak jsou naše výrobky v automobilové

kvalitě navrženy a vyvinuty v souladu

s přísnými procesy kontroly kvality (včetně

příslušných norem ISO), což vede k trvale

vysokým výrobním standardům.

Volitelné kroužky konektorů

Jelikož světlomety H7 mají širokou škálu

držáků žárovek, můžete mít někdy

s upevněním LED světel potíže. Ne však

s LED světly Philips Ultinon Essential.

Volitelné kroužky konektorů LED světel

Philips zajišťují, že pasují na nejširší řadu

modelů aut, a tak si světla LED Philips

můžete bez obav koupit.



Žárovka do světlometu 11336UE2X2

Specifikace
Údaje na obalu

EAN1: 8719018003324

EAN3: 8719018003973

Typ balení: X1

Popis výrobku

Technologie: LED

Aplikace: Dálková světla

Řada: Ultinon Essential LED

Homologace ECE: NE

Označení: LED-HL [~H3]

Základna: PK22s

Typ: LED-HL [~H3]

Elektrické vlastnosti

Příkon: 19 W

Napětí: 12 V a 24 V

Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Styl

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Žárovky

Philips LED

Charakteristika světla

Barevná teplota: 6 500 K

Světelný tok v lumenech [lm]: 1 400

Informace pro objednávání

Zadání obj.: 11336UE2X2

Objednací kód: 00396631

Informace na vnějším balení

Výška: 11,5 cm

Délka: 22 cm

Čistá hmotnost na kus: 357 g

Šířka: 15,5 cm

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0,46 kg

Informace na obalu výrobku

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 26,5 g

Výška: 12,7 cm

Délka: 10,6 cm

Čistá hmotnost na kus: 33 g

Šířka: 4,8 cm

Minimální objednací množství (pro

profesionály): 12

Množství v balení: 2

Životnost

Životnost: 1 500 hodin

* Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití žárovek

LED pro dodatečnou instalaci soulad s příslušnými

zákonnými požadavky
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