
 

Bohlam lampu
depan mobil

Ultinon Pro5000 HL

 
LED HL [~H4]

5800K

Cahaya hingga 160% lebih
terang

Desain ringkas yang pas

 

11342U50CWX2

Membawa cahaya putih terang ke level berikutnya
Perpaduan sempurna antara performa dan ketahanan

LED Lumileds berkulitas terbaik menghasilkan cahaya putih 5800 Kelvin yang

seperti siang hari. LED ini menerangi semua dengan terang dan jelas, tanpa

menyilaukan pengemudi dari arah berlawanan. Pasang bohlam praktis ini di

mobil Anda untuk pengalaman berkendara yang lebih nyaman.

Visibilitas superior

Cahaya hingga 160% lebih terang*

Nikmati pandangan yang lebih jelas

Pengalaman cahaya putih

Suhu warna 5800 Kelvin untuk cahaya putih yang tajam

Performa tahan lama

Dibuat agar awet hingga 3.000 jam

Desain ringkas yang pas sempurna

Desain ringkas multifungsi untuk penggunaan plug-and-play

Kompatibilitas 12V dan 24V untuk daya guna yang lebih luas

Kualitas Philips yang andal

Lampu otomotif Philips untuk kualitas tertinggi



Bohlam lampu depan mobil 11342U50CWX2/20

Kelebihan Utama Spesifikasi
Cahaya hingga 160% lebih terang*

Mengemudi di tempat yang gelap harus

ekstra hati-hati sehingga harus

mengandalkan lampu depan. Tingkatkan

kemampuan lampu depan mobil dengan

tampilan LED bak mobil baru. Tingkatkan

visibilitas jarak jauh pada malam hari dan

kecerahan jarak dekat untuk melihat

pengguna jalan lain dan bahaya. Bola lampu

depan mobil LED Philips Ultinon Pro5000

meningkatkan visibilitas hingga 160%*.

Setelah merasakan efek pencahayaan seperti

siang hari yang diberikan lampu ini, Anda

akan selalu memilih LED. Makin baik

visibilitas, makin baik pula performa

mengemudi Anda. Makin cepat bereaksi,

makin aman Anda berkendara. Taklukkan

kegelapan dengan Philips, mulai berkendara

di malam hari dengan percaya diri dan

terkendali.

5800 K untuk cahaya putih yang tajam

Dengan suhu warna tinggi hingga 5800

Kelvin, Philips Ultinon Pro5000 menghasilkan

cahaya putih terang yang sangat mirip

dengan cahaya di siang hari. Visibilitas tinggi

yang ditawarkan lampu Philips ini

memudahkan pengemudi melihat rintangan

dan berada dalam batas jalan yang tepat.

Suhu warna yang optimal tidak akan

membuat mata lelah atau tegang sehingga

pengalaman mengemudi Anda di malam hari

menjadi lebih nyaman dan menyenangkan.

Dibuat agar awet

Anda menginginkan lampu depan yang cerah

sekaligus bergaya, tetapi tidak ingin terus-

menerus mengganti lampu yang rusak. Lampu

LED menghasilkan panas yang harus diatur.

Teknologi AirBoost Philips adalah sistem

pendinginan cerdas yang mengalihkan panas

agar menjauh dari komponen penting lampu.

Ketahanan panas yang lebih tangguh ini

membuat LED Philips Ultinon lebih awet

daripada produk sebanding yang saat ini

beredar di pasaran. Philips Ultinon Pro5000

awet digunakan hingga 3.000 jam.

Desain ringkas multifungsi

Desain baru LED Philips Ultinon Pro5000

sangat hemat ruang di unit lampu depan.

Desain satu bagian dan elektronik yang

terintegrasi juga membuat penempatannya

lebih mudah. Bola lampu ini kompatibel

dengan beragam model mobil dan dapat

dipasang dengan mudah oleh orang awam

atau mekanik khusus.

Nikmati pandangan yang lebih jelas

Pola sinar sama pentingnya dengan

kecerahan: Pola sinar yang seragam dan

akurat membuat Anda dapat melihat dan

terlihat lebih jelas. Berkat penempatan chip

LED yang sempurna pada bola lampu Philips

Ultinon Pro5000, cahaya yang dihasilkan

mengarah tepat ke lokasi yang diperlukan di

jalan tanpa menyilaukan kendaraan yang

melaju dari arah berlawanan.

12V - 24V untuk daya guna yang lebih luas

Philips Ultinon Pro5000 kompatibel dengan

sistem listrik 12V dan 24V sehingga cocok

dengan kebanyakan jenis kendaraan.

Lampu berkualitas tertinggi

Lampu Philips yang berteknologi canggih

sudah diakui industri otomotif dan telah

menemani penggunanya selama lebih dari

100 tahun. Produk Philips dengan Kualitas

Kelas Otomotif dirancang dan dikembangkan

mengikuti proses kontrol kualitas yang ketat

sehingga secara konsisten menghasilkan

standar produksi yang tinggi. Produsen mobil

besar memilih lampu Philips karena Philips

menawarkan jaminan kualitas. Philips

memberikan cahaya terang dan performa

pola sinar yang presisi. Anda mendapatkan

gaya kelas atas sekaligus sistem lampu LED

canggih untuk pengalaman mengemudi

dengan lebih aman, lancar, dan

menyenangkan.

Data Kemasan

EAN1: 8719018007988

EAN3: 8719018007995

Jenis kemasan: X2

Penjelasan produk

Teknologi: LED

Penggunaan: Lampu jauh, Lampu dekat

Produk: Ultinon Pro5000

Jenis: LED HL [~H4]

Pengesahan ECE: TIDAK

Nama resmi: LED H4 11342 U50CW X2

Alas: P43t

Fitur teknis: AirBoost, Teknologi SafeBeam

Karakteristik listrik

Watt: 15 W

Voltase: 13,2 volt

Spesifikasi pemasaran

Manfaat yang diharapkan: Cahaya yang

Lebih Cerah

Fitur utama produk: LED Kelas Otomotif

Karakteristik cahaya

Suhu warna: 5800K

Lumen [lm]: 850, 1275

Informasi pemesanan

Entri pesanan: 11342U50CWX2

Kode pemesanan: 00798831

Informasi kemasan luar

Tinggi: 15 cm

Panjang: 23,5 cm

Berat bersih per buah: 1320 g

Lebar: 16,8 cm

Berat kotor per buah: 1,52 kg

Informasi produk dalam kemasan

Berat kotor per buah: 220 g

Tinggi: 16 cm

Panjang: 11,5 cm

Berat bersih per buah: 120 g

Lebar: 5 cm

MOQ (untuk profesional): 6 pak

Jumlah Kemasan: 2 potong

Masa pakai

Masa pakai: 3000 jam

* Dibandingkan dengan standar legal minimum untuk

bola lampu halogen.
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