
หลอดไฟหนา

X-tremeUltinon LED

  LED-HL [~H11]

6000K

ใหแสงสวางเพิ่มข้ึน 200%

ระบบยานยนตข้ันสงู

 
11362XUX2

สวางมากขึ้น ขาวยิ่งขึ้น ทนทานยิ่งขึ้น
ไฟหนา LED โทนแสงสขีาวสวางเพื่อรปูลกัษณลํ้าสมัย
ไฟ LED Philips X-tremeUltinon [~H11] ประกอบดวยไฟ LUXEON LED ระดบัพรีเม่ียมดวย 6000 เคล
วิน เทคโนโลย ีSafeBeam ที่จดสิทธิบตัรของเราใหแสงสวางมากข้ึน 200% ไปยงัตาํแหนงที่คุณตองการ ทนทาน
ดวยการออกแบบ AirCool ข้ันสูง

ไฟหนา LED ท่ีสวางมากข้ึนและขาวย่ิงข้ึนสาหรบัรถยนต
ไดแสงที่สวางข้ึนถงึ 200% เพ่ือทศันวิสัยที่เหนอืช้ัน

อพัเกรดสไตลของคณุ
อณุหภมิูสี 6000 เคลวินเพ่ือแสงสีขาวคมชัด
อพัเกรดแสงไฟไปพรอมกบัสไตลของคุณ

ไฟหนา LED ท่ีใชงานไดยาวนานย่ิงข้ึน
ไฟหนาที่ทนทานพอๆ กบัรถของคุณ
นวัตกรรมระบบการจดัการความรอนเพ่ืออายกุารใชงานที่มากข้ึน

การกระจายแสงท่ีเหนือช้ัน
แสงสวางเจดิจา สองตรงไปในที่ที่คุณตองการ
ออกแบบมาสําหรับฉายแสงไฟหนา เพ่ิมแสงในโคมสะทอนแสงเปนพิเศษ

คณุภาพท่ียอดเย่ียมจาก Philips
ผลติภณัฑสองสวางในรถยนตของ Philips ในระดบัคุณภาพสูงสุด
การตดิตั้งที่งายดายและใชงานรวมกนัไดกบัรถยนตหลายรุน
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ไฮไลต
แสงสวางสดใส
การขับข่ีในที่มืดนั้นตองมีทกัษะ คุณจงึจาํเปนตองพ่ึงพาไฟหนา
ทศันวิสัยทั้งดานหนาและดานขางนั้นมีความสําคัญในการเพ่ิม
ศักยภาพการขับข่ีเพ่ือเพ่ิมความปลอดภยั ดวยลาํแสงที่เขมขน ไฟ
หนา LED สําหรับรถยนต Philips X-tremeUltinon ชวยเพ่ิม
วิสัยทศันของคุณไดสูงสุดถงึ 200% ซึ่งเม่ือคุณไดเร่ิมสัมผสักบั
เอฟเฟกตแสงที่เหมือนกบัแสงอาทติยแลว คุณกจ็ะเร่ิมตดิใจใน
ไฟ LED เพราะวาเม่ือมองเหน็ไดดข้ึีน กส็ามารถขับข่ีไดดข้ึีน
เม่ือตอบสนองไดไวข้ึนกท็าํใหคุณปลอดภยัข้ึน ดงันั้นอยาปลอย
ใหความมืดเอาชนะคุณได เลอืก Philips และเร่ิมขับข่ีในยาม
ค่ําคืนดวยความม่ันใจและการควบคุมที่ยอดเยี่ยม

แสงขาวสวางบรสิทุธิ์
ดวยอณุหภมิูสีสูงสุดถงึ 6000 เคลวิน ไฟหนา LED Philips X-
tremeUltinon ที่ใชเทคโนโลยเีกรดยานยนต LUXEON ซึ่ง
ผลติลาํแสงขาวสวางราวกบัแสงอาทติย พรอมทศันวิสัยที่ชัดข้ึน
ทาํใหคุณสามารถมองเหน็ส่ิงกดีขวางไดดข้ึีนและขับไดตรงเสน
ทาง และเม่ือคุณไมจาํเปนตองหร่ีตาในการมองสภาพถนนดาน
หนา แสงที่สวางกวาทาํใหคุณขับข่ีในยามค่ําคืนไดสบายและนา
ตื่นเตนยิ่งข้ึน

การอพัเกรดแสงสขีาวมสีไตล
หากตาของเราเปนเหมือนหนาตางสูวิญญาณ ไฟหนากเ็ชนเดยีว
กบัรถยนตของคุณ หากคุณกาํลงัตองการอพัเกรดสไตลของคุณ
โดยไมตองซื้อรถใหม การอพัเกรดไฟหนาถอืเปนวิธทีี่ฉลาดที่สุด
ในการใชจายของคุณ รถของคุณเปนตวับงบอกความเปนคุณ ดงั
นั้นทาํใหสไตลของคุณมีเอกลกัษณดวยไฟหนา LED ของ
Philips แทนที่จะเปนแสงสีเหลอืง กจ็ะเปนแสงสีขาวคมชัดทนั
สมัย เพ่ือรูปลกัษณลํ้าสมัยนั้น ผูขับข่ีที่ฉลาดจะเลอืกไฟหนา
LED ของ Philips ที่มีสไตลเหนอืช้ัน

ไดแสงสวางในท่ีท่ีคณุตองการ
ไฟหนาที่ดทีี่สุดไมใชเพียงแคสามารถผลติแสงที่เจดิจาที่สุด
เทานั้น การผลติหลอดไฟ LED ที่ใหแสงสวางยิ่งข้ึนสําหรับ
รถยนตนั้นเปนเร่ืองงาย แตส่ิงที่คุณไดรับจากแสงที่สวางข้ึนมา

นั้นเปนเร่ืองที่สําคัญกวา แสงสวางที่ไมมีการควบคุมนั้นไมเหมาะ
สมกบัการขับข่ีและอาจเกดิแสงสะทอนที่เปนอนัตรายได ไฟหนา
LED ของ Philips จงึมาพรอมเทคโนโลย ีSafeBeam ที่จะรวม
แสงไปในที่ที่คุณตองการ รูปแบบลาํแสงที่มีรูปรางชัดเจนและ
แมนยาํนั้นไดรับการออกแบบตามกฎระเบยีบความปลอดภยับน
ทองถนนสําหรับไฟหนาแบบฮาโลเจน ดวยการควบคุมแสงที่
แมนยาํ คุณกจ็ะไดทศันวิสัยที่ดยีิ่งข้ึน ทาํใหคุณกลายเปนผูขับข่ี
ยามค่ําคืนที่ดแีละปลอดภยั

สาหรบัฉายแสงไฟหนา

ไฟ LED X-tremeUltinon ของ Philips ไดรับการออกแบบมา
เปนพิเศษสําหรับฉายแสงไฟหนาที่ซบัซอน ในขณะเดยีวกนัก็
เพ่ิมแสงเปนพิเศษเม่ือใชในโคมสะทอนแสง และยงัสามารถใชได
กบัรถยนตหลายรุน ไมวาจะเปนโคมไฟแบบไหน

เพลดิเพลนิไปกบัแสงท่ียาวนาน
คุณตองการไฟหนาที่สวางและมีสไตล แตคุณคงไมตองการที่จะ
เปลี่ยนหลอดไฟที่เสียออกบอยๆ นั่นเปนจดุออนสําคัญของหลอด
ไฟทั่วไป ซึ่งหลอดไฟที่ใหแสงจาเทาไร กจ็ะมีอายกุารใชงานส้ัน
ลงเทานั้น ที่ความเขมแสงระดบัสูง กวา LED จะมีอายกุารใชงาน
ที่นานกวา และผลติภณัฑ Philips X-tremeUltinon LED
แสดงใหเหน็ถงึความทนทานอนัเหนอืช้ัน เนื่องจากคุณสมบตัิ
อยางเชน AirFlux และระบบการจดัการความรอน AirCool
ทาํใหสามารถอยูไดนานสูงสุดถงึ 12 ป ดวยรถยนตสวนใหญที่
เปลี่ยนหรืออพัเกรดภายในชวงเวลานั้น ไฟหนาใหมมีสไตลของ
คุณควรจะมีอายกุารใชงานยาวนานเทากบัรถของคุณเลยทเีดยีว

หลอดไฟหนาท่ีใชงานไดยาวนานย่ิงข้ึน

หลอดไฟหนาท่ีใชงานไดยาวนานย่ิงข้ึน
หลอดไฟหนา LED ปลอยความรอนในปริมาณที่ตองการการ
ควบคุม เทคโนโลย ีAirFlux และ AirCool ของ Philips เปน
ระบบระบายความรอนอจัฉริยะที่ดงึความรอนออกจากสวน
ประกอบสําคัญของหลอดไฟ ดวยการเพ่ิมความตานทานความรอน
ไฟหนา LED ของ Philips มีอายกุารใชงานยาวนานกวา
ผลติภณัฑแบบเดยีวกนัที่มีอยูในตลาดในปจจบุนั แตความ
ทนทานของหลอดไฟไมไดเพียงแคเกี่ยวกบัความสะดวกสบาย
และความคุมคาของเงนิ แตยงัเกี่ยวกบัความปลอดภยั คุณคงไม
ตองการหลอดไฟที่เสียในระหวางการใชงาน ดวยหลอดไฟ LED
ของ Philips คุณจะไดขับข่ีอยางสงบสุขเตม็ที่

คณุภาพเกรดยานยนต
ผลติภณัฑสองสวางของ Philips ที่ลํ้าหนาดวยเทคโนโลยซีึ่งมีช่ือ
เสียงในวงการอตุสาหกรรมยานยนตเปนเวลานานกวา 100 ป
ผลติภณัฑคุณภาพเกรดยานยนตของ Philips นั้นไดรับการ
ออกแบบและพัฒนาตามกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เขมงวด
(รวมถงึมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวของ) นาํไปสูมาตรฐานการผลติที่
สูงอยางตอเนื่อง ผูผลติรถยนตสวนใหญเลอืกหลอดไฟของ
Philips เนื่องจากเม่ือคุณซื้อผลติภณัฑจาก Philips กเ็ทากบัวา
คุณซื้อคุณภาพ คุณไดรับแสงสวางเจดิจา และประสิทธภิาพ
ลาํแสงที่แมนยาํ คุณไดรับสไตลที่ลํ้าสมัย และยงัไดรับระบบ
ผลติภณัฑสองสวาง LED ข้ันสูงเพ่ือนการขับข่ีที่ปลอดภยั คลอง
ตวั และเพลดิเพลนิมากกวาเดมิ

เตรยีมตวั ระวงั ตดิตั้ง!
ออกแบบมาใหงายตอการตดิตั้งในพาหนะที่ใชงานรวมกนัได ผู
ขับข่ีที่มีประสบการณในการบาํรุงรักษาจะสามารถอพัเกรดไฟ
หนาที่ใชงานรวมกนัไดดวยความงายดาย อยางไรกต็าม ขอ
แนะนาํใหคุณตดิตั้งไฟหนา LED ของ Philips โดยใชชางที่ม
คีวามชํานาญเฉพาะทาง พวกเขาจะทาํใหแนใจวาคุณจะใชงาน
ไดอยางไมมีปญหา ในขณะที่ไฟหนาเหลานี้ใชงานรวมกนัไดกบั
รถยนตหลายรุนที่มีอยูในขณะนี้ แตไมรองรับรถยนตทกุประเภท
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รายละเอยีดเฉพาะ
ขอมลูบรรจภุณัฑ
ประเภทบรรจภุณัฑ: X2
EAN1: 8727900398717
EAN3: 8727900398724

รายละเอยีดของผลติภณัฑ
เทคโนโลยี: LED
การใชงาน: ไฟสูง, ไฟตํ่า
รุน: X-tremeUltinon LED
ประเภท: [~H11]
การรบัรองจาก ECE: เลขที่
ฐาน: PGJ19-2

ฐาน: PGJ19-2
คณุสมบัตดิานเทคนิค:
AirFlux, SafeBeam
การระบุประเภท LED: LED-HL [~H11]

คณุลกัษณะทางไฟฟา
ขนาดวตัต: 22 W
แรงดนัไฟฟา: 12 V

ขอมลูจาเพาะผลติภณัฑทางการตลาด
ประโยชนท่ีคาดหวงั: สวางกวา
คณุสมบัตเิดนของผลติภณัฑ: สวางข้ึน, ทนทานข้ึน, ขาวข้ึน

คณุลกัษณะการสองสวาง
อณุหภมูสิ:ี สูงสุดถงึ 5 800 K
ลเูมน: 1350

ขอมลูการสั่งซื้อ
รายการใบสั่ง: 11362XUX2
รหัสการสั่งซื้อ: 39871728

อายุการใชงาน
อายุการใชงาน: สูงสุดถงึ 12 ป

* เปนความรบัผิดชอบของคุณเองเพ่ือใหแนใจวาการใชหลอดไฟ LED สําหรบั
ตกแตงจะสอดคลองกบัขอกาํหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวของในทองถิ่นนั้น
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