
 

หลอดไฟหนารถ

Ultinon Essential LED

  LED-HL [~H4]

แสงสขีาวสวาง 6000 K

ใชไดกบัรถยนตสวนใหญ

การกระจายความรอนท่ีล้าสมยั

 

11342UEX2 สมัผสัความโดดเดน สนุกกบัความแตกตาง
ไฟ LED มีสไตล ตดิตั้งงาย
ใชรวมกบัรถยนตสวนใหญได ใหคุณเสริมสไตลและความปลอดภยัไดงายๆ ดวยรูปลกัษณที่ดดูมีีสไตลและ
เทคโนโลยกีระจายความรอน ThermalCool หลอดไฟหนารถ Ultinon Essential LED [˜H4] จึงใหแสงไฟ
ประสิทธิภาพสูงไดอยางตอเนื่อง

ความสวางอนัทรงพลงั
เทคโนโลยขีอง Philips สําหรับแสงสีขาวสวาง

การจดัการความรอนแบบ ThermalCool
การจดัการความรอนแบบ ThermalCool เพ่ือประสิทธภิาพที่เหนอืกวา
วัสดรุะบายความรอนคุณภาพเยี่ยมเพ่ือการกระจายความรอนที่มีประสิทธภิาพ

ใชรวมกบัรถยนตสวนใหญได
รูปทรงเลก็กะทดัรัดเพ่ือการตดิตั้งอยางงายดายและรวดเร็ว

รปูแบบแสงท่ีแมนยาเพื่อความปลอดภยัมากข้ึน
มองเหน็ไดมากข้ึนและเลี่ยงแสงแยงตาที่อนัตรายดวยลาํแสงที่แมนยาํ

คณุภาพระดบั Philips ท่ีเช่ือถอืได
ไฟรถยนตคุณภาพสูงสุดจาก Philips
เตรียมพบกบัประสิทธภิาพการทาํงานยาวนาน ไมพังงาย
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ไฮไลต
ความสวางอนัทรงพลงั

ตกแตงรถของคุณดวยไฟหนา LED Ultinon Essential เพ่ือรูป
ลกัษณมีระดบัและทนัสมัย ดวยอณุหภมิูสี 6000 เคลวิน ใหแสงสี
ขาวที่มีสไตล พรอมดวยระบบจดัการความรอนที่ลํ้าสมัย ทาํให
หลอดไฟ LED นี้ใหลาํแสงคงความสวาง ในนํ้าหนกัแสงที
สม่ําเสมอสําหรับการขับข่ีของคุณ

การจดัการความรอนท่ีมปีระสทิธภิาพ

การจดัการความรอนเปนปจจยัสําคัญตอประสิทธภิาพของหลอด
ไฟ LED ไฟหนา LED Ultinon Essential ของ Philips
กระจายความรอนไดอยางมีประสิทธภิาพดวยการออกแบบช้ิน
เดี่ยวที่ไมเหมือนใคร และใหระดบัความสวางสูงสุดเสมอ (แมเม่ือ
มีความรอนสูง ตางจาก LED คุณภาพตํ่ากวา) และยงัสามารถ
ใชไดนานกวา คุณจงึไมจาํเปนตองเปลี่ยนหลอดไฟบอย
เทคโนโลย ีThermalCool ไดถกูนาํมาทดสอบในสภาพยานยนต
จริง ไมเพียงแคในหองปฏบิตักิาร (ตางจากผลติภณัฑคูแขง) คุณ
จงึม่ันใจไดในประสิทธภิาพสูงของผลติภณัฑ

วสัดรุะบายความรอนคณุภาพเย่ียม

วสัดรุะบายความรอนคณุภาพเย่ียม

ไฟ LED Ultinon Essential ทนทานตอความเสียหายที่เกดิจาก
ความรอนสูง เนื่องจากสรางจากวัสดทุี่มีคุณภาพดกีวา ผลติภณัฑ
คูแขงอื่นๆ จะใหแสงสวางที่ออนลงเม่ือหลอดไฟ LED เร่ิมรอน
เนื่องจากผลติภณัฑอื่นใชวัสดทุี่มีคุณภาพตํ่ากวาและมีเทคโนโลยี
กระจายความรอนประสิทธภิาพตํ่ากวา ไฟ LED Ultinon
Essential มีแผนระบายความรอนพรอมลวดทองแดงและแผนอลู
มิเนยีมที่ชวยระบายความรอนไดอยางรวดเร็ว คุณจงึไดลาํแสง
ทรงพลงัที่สม่ําเสมอตลอดการเดนิทาง

รปูทรงเลก็กะทัดรดัตดิตั้งไดงาย

รูปทรงกะทดัรัดของหลอดไฟ LED Ultinon Essential ทาํใหตดิ
ตั้งไดงาย แมแตในชองไฟหนารถที่เลก็ที่สุด คุณกมี็พ้ืนที่มากพอ
สําหรับหลอดไฟนี้ ดวยลวดทองแดงที่ยดืหยุนของแผนระบาย
ความรอนและกลองควบคุมทรงโคง คุณจงึสามารถตดิตั้งไฟ LED
เขากบัรถได ในขณะที่ผลติภณัฑอื่นอาจมีขนาดใหญเกนิไป

มองเห็นไดมากข้ึนดวยลาแสงท่ีแมนยา
ดวยรูปลกัษณแบบออปตคัิลที่แมนยาํของ Philips Ultinon
Essential LED แสงไฟจงึฉายไปยงัจดุที่คุณตองการ นอกจาก
คุณจะมองเหน็อปุสรรคไดเร็วข้ึนและขับข่ีไดอยางม่ันใจมากข้ึน

แลว คุณจะไมรบกวนผูขับข่ีคนอื่นดวยแสงแยงตาที่เปนอนัตราย
(ทาํใหทกุคนบนทองถนนปลอดภยัข้ึน) ตาํแหนงที่ถกูตองของ
หลอดไฟหนาสําคัญมากตอลาํแสงที่คมชัด ดวยการใชวงแหวน
เช่ือมตอแบบปรับได คุณจะม่ันใจไดวาหลอดไฟอยูในตาํแหนงที่
สมบรูณแบบเพ่ือประสิทธภิาพสูงสุดและความปลอดภยับนทอง
ถนนที่มากกวา

ประสทิธภิาพการทางานยาวนาน

หลายคนตองการไฟ LED สีขาวสวางเพ่ือรูปลกัษณทนัสมัย แต
ตองพบกบัประสบการณนาผดิหวังเม่ือใชหลอดไฟ LED รุน
ใหมๆ  สาเหตมัุกเกดิจากประสิทธภิาพการจดัการความรอนที่อวด
อางไมตรงกบัสภาพแวดลอมจริง พูดงายๆ คือหลายคนซื้อ
ผลติภณัฑดอยคุณภาพที่พังเร็ว แตผลติภณัฑ Philips Ultinon
Essential LED ทนทานและเช่ือถอืได ใชงานไดยาวนานถงึหาป
ในสภาพแวดลอมจริง

คณุภาพเกรดยานยนต
ผลติภณัฑสองสวางของ Philips ที่ลํ้าหนาดวยเทคโนโลยซีึ่งมีช่ือ
เสียงในวงการอตุสาหกรรมยานยนตเปนเวลานานกวา 100 ป
ผลติภณัฑคุณภาพเกรดยานยนตของ Philips นั้นไดรับการ
ออกแบบและพัฒนาตามกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เขมงวด
(รวมถงึมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวของ) นาํไปสูมาตรฐานการผลติท
ี่สูงอยางตอเนื่อง หลอดไฟของ Philips ใชไดกบัรถยนตสวนใหญ
จากคายรถยนตรายหลกั เชน Audi, BMW, Ford, GM, Toyota
และ Volkswagen ดขูอมูลเพ่ิมเตมิไดที่คูมือการเลอืกผลติภณัฑ
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รายละเอยีดเฉพาะ
ขอมลูบรรจภุณัฑ
ประเภทบรรจภุณัฑ: X2
EAN1: 8719018051172
EAN3: 8719018051189

รายละเอยีดของผลติภณัฑ
เทคโนโลยี: LED
การใชงาน: ไฟสูง, ไฟตํ่า
รุน: Ultinon Essential LED
ประเภท: [~H4]
การรบัรองจาก ECE: เลขที่
การกาหนด:
11342UEX2
ฐาน: P43t-38

คณุลกัษณะทางไฟฟา
ขนาดวตัต: 17 W
แรงดนัไฟฟา: 12 V

ขอมลูจาเพาะผลติภณัฑทางการตลาด
ประโยชนท่ีคาดหวงั: สไตล
คณุสมบัตเิดนของผลติภณัฑ: หลอดไฟ LED จาก Philips

คณุลกัษณะการสองสวาง
อณุหภมูสิ:ี 6000 เคลวิน

ขอมลูการสั่งซื้อ
รายการใบสั่ง: 11342UEX2
รหัสการสั่งซื้อ: 5117231

ขอมลูกลองภายนอก
ความสงู: 123.6 ซม.
ความยาว: 116.7 ซม.
ความกวาง: 92.7 ซม.

ขอมลูผลติภณัฑท่ีบรรจแุลว
น้าหนักรวมตอช้ิน: 1460 ก.
ความสงู: 20.5 ซม.
ความยาว: 30.5 ซม.
น้าหนักสทุธติอช้ิน: 1260 ก.
ความกวาง: 16.5 ซม.
MOQ (สาหรบัผูเช่ียวชาญ):
6
จานวนในแพค็: 2

อายุการใชงาน
อายุการใชงาน: สูงสุด 5 ป

* เปนความรบัผิดชอบของคุณเองเพ่ือใหแนใจวาการใชหลอดไฟ LED สําหรบั
ตกแตงจะสอดคลองกบัขอกาํหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวของในทองถิ่นนั้น
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