หลอดไฟหนารถ
Ultinon Essential LED
LED-HL [~H4]
แสงสีขาวสวาง 6000 K
ใชไดกับรถยนตสวนใหญ
การกระจายความรอนที่ล้าสมัย

11342UEX2

สัมผัสความโดดเดน สนุกกับความแตกตาง
ไฟ LED มีสไตล ติดตั้งงาย

ใชรวมกับรถยนตสวนใหญได ใหคุณเสริมสไตลและความปลอดภัยไดงายๆ ดวยรูปลักษณที่ดูดีมีสไตลและ
เทคโนโลยีกระจายความรอน ThermalCool หลอดไฟหนารถ Ultinon Essential LED [˜H4] จึงใหแสงไฟ
ประสิทธิภาพสูงไดอยางตอเนื่อง
ความสวางอันทรงพลัง
เทคโนโลยีของ Philips สําหรับแสงสีขาวสวาง
การจัดการความรอนแบบ ThermalCool
การจัดการความรอนแบบ ThermalCool เพื่อประสิทธิภ าพที่เหนือกวา
วัสดุระบายความรอนคุณภาพเยี่ยมเพื่อการกระจายความรอนที่มีประสิทธิภ าพ
ใชร วมกับรถยนตสวนใหญได
รูปทรงเล็กกะทัดรัดเพื่อการติดตั้งอยางงายดายและรวดเร็ว
รูปแบบแสงที่แมนยาเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น
มองเห็นไดมากขึ้นและเลี่ยงแสงแยงตาที่อันตรายดวยลําแสงที่แมนยํา
คุณภาพระดับ Philips ที่เ ชื่อถือได
ไฟรถยนตคุณภาพสูงสุดจาก Philips
เตรียมพบกับประสิทธิภ าพการทํางานยาวนาน ไมพังงาย
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ไฮไลต
ความสวางอันทรงพลัง

วัสดุร ะบายความรอนคุณภาพเยี่ยม

แลว คุณจะไมรบกวนผูขับขี่คนอื่นดวยแสงแยงตาที่เปนอันตราย
(ทําใหทุกคนบนทองถนนปลอดภัยขึ้น) ตําแหนงที่ถูกตองของ
หลอดไฟหนาสําคัญมากตอลําแสงที่คมชัด ดวยการใชวงแหวน
เชื่อมตอแบบปรับได คุณจะมั่นใจไดวาหลอดไฟอยูในตําแหนงที่
สมบูรณแบบเพื่อประสิทธิภ าพสูงสุดและความปลอดภัยบนทอง
ถนนที่มากกวา
ประสิทธิภาพการทางานยาวนาน

ตกแตงรถของคุณดวยไฟหนา LED Ultinon Essential เพื่อรูป
ลักษณมีระดับและทันสมัย ดวยอุณหภูมิสี 6000 เคลวิน ใหแสงสี
ขาวที่มีสไตล พรอมดวยระบบจัดการความรอนที่ลํ้าสมัย ทําให
หลอดไฟ LED นี้ใหลําแสงคงความสวาง ในนํ้าหนักแสงที
สมํ่าเสมอสําหรับการขับขี่ของคุณ
การจัดการความรอนที่มีประสิทธิภาพ

ไฟ LED Ultinon Essential ทนทานตอความเสียหายที่เกิดจาก
ความรอนสูง เนื่องจากสรางจากวัสดุที่มีคุณภาพดีกวา ผลิตภัณฑ
คูแขงอื่นๆ จะใหแสงสวางที่ออนลงเมื่อหลอดไฟ LED เริ่มรอน
เนื่องจากผลิตภัณฑอื่นใชวัสดุที่มีคุณภาพตํ่ากวาและมีเทคโนโลยี
กระจายความรอนประสิทธิภ าพตํ่ากวา ไฟ LED Ultinon
Essential มีแผนระบายความรอนพรอมลวดทองแดงและแผนอลู
มิเนียมที่ชวยระบายความรอนไดอยางรวดเร็ว คุณจึงไดลําแสง
ทรงพลังที่สมํ่าเสมอตลอดการเดินทาง
รูปทรงเล็กกะทัดรัดติดตั้งไดงาย

การจัดการความรอนเปนปจ จัยสําคัญตอประสิทธิภ าพของหลอด
ไฟ LED ไฟหนา LED Ultinon Essential ของ Philips
กระจายความรอนไดอยางมีประสิทธิภ าพดวยการออกแบบชิ้น
เดี่ยวที่ไมเหมือนใคร และใหระดับความสวางสูงสุดเสมอ (แมเมื่อ
มีความรอนสูง ตางจาก LED คุณภาพตํ่ากวา) และยังสามารถ
ใชไดนานกวา คุณจึงไมจ ําเปนตองเปลี่ยนหลอดไฟบอย
เทคโนโลยี ThermalCool ไดถูกนํามาทดสอบในสภาพยานยนต
จริง ไมเพียงแคในหองปฏิบัติการ (ตางจากผลิตภัณฑคูแขง) คุณ
จึงมั่นใจไดในประสิทธิภ าพสูงของผลิตภัณฑ

วัสดุร ะบายความรอนคุณภาพเยี่ยม

รูปทรงกะทัดรัดของหลอดไฟ LED Ultinon Essential ทําใหติด
ตั้งไดงาย แมแตในชองไฟหนารถที่เล็กที่สุด คุณก็มีพื้นที่มากพอ
สําหรับหลอดไฟนี้ ดวยลวดทองแดงที่ยืดหยุนของแผนระบาย
ความรอนและกลองควบคุมทรงโคง คุณจึงสามารถติดตั้งไฟ LED
เขากับรถได ในขณะที่ผ ลิตภัณฑอื่นอาจมีขนาดใหญเกินไป
มองเห็นไดมากขึ้นดวยลาแสงที่แมนยา
ดวยรูปลักษณแบบออปติคัลที่แมนยําของ Philips Ultinon
Essential LED แสงไฟจึงฉายไปยังจุดที่คุณตองการ นอกจาก
คุณจะมองเห็นอุปสรรคไดเร็วขึ้นและขับขี่ไดอยางมั่นใจมากขึ้น

หลายคนตองการไฟ LED สีขาวสวางเพื่อรูปลักษณทันสมัย แต
ตองพบกับประสบการณนาผิดหวังเมื่อใชหลอดไฟ LED รุน
ใหมๆ สาเหตุมักเกิดจากประสิทธิภ าพการจัดการความรอนที่อวด
อางไมตรงกับสภาพแวดลอมจริง พูดงายๆ คือหลายคนซื้อ
ผลิตภัณฑดอยคุณภาพที่พังเร็ว แตผ ลิตภัณฑ Philips Ultinon
Essential LED ทนทานและเชื่อถือได ใชงานไดยาวนานถึงหาป
ในสภาพแวดลอมจริง
คุณภาพเกรดยานยนต
ผลิตภัณฑสองสวางของ Philips ที่ลํ้าหนาดวยเทคโนโลยีซึ่งมีชื่อ
เสียงในวงการอุตสาหกรรมยานยนตเปนเวลานานกวา 100 ป
ผลิตภัณฑคุณภาพเกรดยานยนตของ Philips นั้นไดรับการ
ออกแบบและพัฒนาตามกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เขมงวด
(รวมถึงมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวของ) นําไปสูมาตรฐานการผลิตท
ี่สูงอยางตอเนื่อง หลอดไฟของ Philips ใชไดกับรถยนตสวนใหญ
จากคายรถยนตรายหลัก เชน Audi, BMW, Ford, GM, Toyota
และ Volkswagen ดูขอมูลเพิ่มเติมไดที่คูมือการเลือกผลิตภัณฑ
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รายละเอียดเฉพาะ
ขอมูลบรรจุภัณฑ
ประเภทบรรจุภัณฑ: X2
EAN1: 8719018051172
EAN3: 8719018051189

คุณลักษณะทางไฟฟา
ขนาดวัตต: 17 W
แรงดันไฟฟา: 12 V
ขอมูลจาเพาะผลิตภัณฑทางการตลาด
ประโยชนที่คาดหวัง: สไตล
คุณสมบัติเ ดนของผลิตภัณฑ: หลอดไฟ LED จาก Philips

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

คุณลักษณะการสองสวาง
อุณหภูมิสี: 6000 เคลวิน
ขอมูลการสั่งซื้อ
รายการใบสั่ง: 11342UEX2
รหัสการสั่งซื้อ: 5117231

ขอมูลกลองภายนอก
ความสูง: 123.6 ซม.
ความยาว: 116.7 ซม.
ความกวาง: 92.7 ซม.
ขอมูลผลิตภัณฑที่บรรจุแลว
น้าหนักรวมตอชิ้น: 1460 ก.
ความสูง: 20.5 ซม.
ความยาว: 30.5 ซม.
น้าหนักสุทธิตอชิ้น: 1260 ก.
ความกวาง: 16.5 ซม.
MOQ (สาหรับผูเ ชี่ยวชาญ):
6
จานวนในแพ็ค: 2
อายุการใชงาน
อายุการใชงาน: สูงสุด 5 ป
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* เปน ความรับ ผิดชอบของคุณเองเพื่อใหแนใจวาการใชห ลอดไฟ LED สําหรับ
ตกแตงจะสอดคลองกับ ขอกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวของในทองถิ่น นั้น

