
 

Strålkastarlampa

Ultinon Essential
LED

 
LED-HL [~H4]

6 500 K snyggt vitt ljus

Kompakt design för bättre
passform

Kompatibel med de flesta bilar

 

11342UE2X2

Stick ut från mängden
Snygg LED-belysning som är enkel att montera

Helt nya Philips Ultinon Essential LED ger dig bäst värde för pengarna. Den

levereras i en kompakt allt-i-ett-design med kraftfull ljusstyrka, snyggt utseende,

teknik med dubbel värmeavledning och med kompatibilitet för 12 V och 24 V.

Färgtemperatur på 6 500K för ett snyggt vitt ljus

Få ett snyggt, vitt ljus

Tillförlitlig hållbarhet med dubbel värmeavledning

Utmärkt kylning via effektiv värmeavledning

Kompakt allt-i-ett-design för användning med plug-and-play

Kompakt allt-i-ett-design för användning med plug-and-play

Kraftfull ljusstyrka med precis ljusstråle

Upplev förbättrad sikt

Kompatibel med de flesta fordonsmodeller

Kompatibel med 12 V och 24 V för bredare användningsområde

Kontaktringar (tillval) säkerställer att lampan passar de flesta bilmodeller



Strålkastarlampa 11342UE2X2

Funktioner
Vitt ljus på upp till 6 500 Kelvin

Du kan anpassa din bil med Philips Ultinon

Essential LED-strålkastarlampor för att få en

modern och exklusiv stil. Med en

färgtemperatur på upp till 6 500 Kelvin

projicerar de här lamporna ett modernt vitt

ljus så att du alltid kan sticka ut från

mängden med en snygg ljuskägla.

Pålitlig dubbel värmeavledning

Optimala prestanda med överlägsen

hållbarhet gör att Philips Ultinon Essential

LED-strålkastarlampor ligger i framkant när

det gäller LED-teknik. Tack vare den dubbla

värmeavledningsmekanismen – inbyggd fläkt

och en kylfläns i aluminium med

anodiserande beläggning – sprider de här

LED-strålkastarlamporna värmen mer

effektivt. De kan användas med högsta

ljusstyrka under en längre tid.

Kompakt allt-i-ett-design

Philips Ultinon Essential LED har en helt ny

lampdesign som integrerar elektroniken i

drivenheten i höljet, vilket ger mer utrymme

för lampan i strålkastaren och gör den enklare

att montera. Använd plug-and-play-

upplevelsen: designen i ett stycke gör det

enkelt att ta ut mittringen uppifrån utan att

skruva loss den. Philips Ultinon Essential LED

med sin kompakta design passar en mängd

olika bilmodeller och kan enkelt installeras av

specialistmekaniker.

Kraftfull ljusstyrka

Den enhetliga och exakta ljuskäglan gör att

du kan se och synas tydligare. Tack vare den

exakta optiska designen på Philips Ultinon

Essential LED projiceras ljuset precis där du

behöver det på vägen. Du kommer inte bara

att kunna upptäcka hinder snabbare och köra

säkrare, du undviker även att blända andra

förare vilket gör alla på vägen säkrare. För att

få en skarp ljuskägla är det även viktigt att

lampan är rätt placerad i strålkastaren. Med

hjälp av de justerbara kontaktringarna kan du

säkerställa perfekt inriktning för optimala

ljusprestanda och förbättrad vägsäkerhet.

Kompatibel med 12 V och 24 V

Philips Ultinon Essential LED är perfekt för

en mängd olika fordon och är kompatibel med

elektriska system på både 12 V och 24 V.

Kontakta någon av våra auktoriserade partner

eller vår kundtjänst för mer information.

Prestanda med lång livslängd

Med över 100 års erfarenhet av

fordonsbelysning ser Philips belysning till att

våra produkter av Automotive Grade-kvalitet

är utformade och utvecklade enligt strikta

processer för kvalitetskontroll (inklusive

tillämpliga ISO-normer), vilket leder till

konsekvent höga produktionsstandarder.

Kontaktringar (tillval)

Eftersom H7-strålkastare har ett brett urval

av lampfästen kan det ibland vara svårt att

montera LED-lampor, men inte med Philips

Ultinon Essential LED-lampor. Philips LED-

kontaktringar (tillval) säkerställer att lampan

passar de flesta bilmodeller så att du tryggt

kan köpa Philips LED-lampor.
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Specifikationer
Förpackningsinformation

Förpackningstyp: x2

EAN1: 8719018003829

EAN3: 8719018003836

Produktbeskrivning

Teknik: LED

Tillämpning: Helljus, Halvljus

Sortiment: Ultinon Essential LED

Typ: LED-HL [~H4]

ECE-certifierad: NEJ

Beteckning: LED-HL [~H4]

Sockel: P43t

Elektriska specifikationer

Wattal: 21 W

Spänning: 12 V och 24 V

Försäljningsspecifikationer

Väntade fördelar: Typ

Produktbeskrivning: Philips LED-lampor

Ljusegenskaper

Färgtemperatur: 6 500 K

Lumen: HB: 1 500, LB: 1 000

Beställningsinformation

Beställningspost: 11342UE2X2

Beställningskod: 00382931

Förpackningsinformation

Bruttovikt per del: 0,6019 g

Höjd: 11,5 cm

Längd: 22 cm

Nettovikt per del: 503,4 g

Bredd: 15,5 cm

Produktinformation i förpackning

Bruttovikt per del: 26,5 g

Höjd: 12,7 cm

Längd: 10,6 cm

Nettovikt per del: 57,4 g

Bredd: 4,8 cm

Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 12

Antal i förpackning: 2

Livslängd

Livslängd: 1 500 timmar

* Det är ditt eget ansvar att användningen av LED-

uppgraderingslampor överensstämmer med gällande

lagliga krav.
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