
 

Bóng đèn tín hiệu xe
hơi

Ultinon Pro6000 SI

  LED-RED [~P21W]

Số lượng: 2 bóng đèn

12V, Ánh sáng đỏ cường độ mạnh

Hệ  thống ô tô tiên tiến

 

11498RU60X2

Tận hưởng độ sáng lâu dài
Tín hiệu trang nhã, sáng hơn
Để  lái xe phong cách hơn, hãy nâng cấp lên đèn thắng Philips Ultinon Pro6000 LED-RED [˜P21W]. Các bóng đèn này có ánh sáng đỏ
mạnh, rực rỡ , nâng cao tầm nhìn để  bạn có thể  báo hiệu lưu thông một cách an toàn và sành điệu.

Tầm nhìn rộng hơn
Báo hiệu chuyển hướng bằng đèn lắp bên ngoài sáng hơn
Thông tin an toàn tức thì cho những người lái xe khác
Thiết kế tiện dụng với mảng ba đèn LED

Tín hiệu cao cấp, phong cách
Nâng cấp đèn của bạn, nâng cấp phong cách lái xe của bạn

Hiệu suất được thiết kế để  sử  dụng bền lâu
Tuổ i thọ nâng cao lên đến 5.000 giờ

Dễ  thay thế vớ i thiết kế “cắm là chạy”
Dễ lắp đặt và tương thích với hầu hết các dòng xe hơi
Khả năng tương thích điện với hầu hết các dòng xe hơi
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Những nét chính Các thông số
Độ sáng vượt trội
Cảnh báo hướng rẽ của xe có vai trò quan trọng trong
việc đảm bảo an toàn cho bạn. Để  phòng ngừa va
chạm, mọ i người cần phả i biết đượ c bạn muốn làm gì.
Nhu cầu đèn tín hiệu sáng và rực rỡ  lạ i càng quan trọng
hơn nữa trong các điều kiện thời tiết xấu có tầm nhìn
hạn chế. Đèn tín hiệu LED Philips Ultinon Pro6000
cung cấp ánh sáng đỏ mạnh, rực rỡ  cho tín hiệu đèn
thắng. Chiếc xe biểu hiện bạn là ai, vì vậy hãy tạo
phong cách với đèn tín hiệu LED Philips.

Công nghệ  bật tức thì
So với đèn sợ i đốt, đèn LED Philips Ultinon Pro6000
sáng ngay lập tức để  đảm bảo những người lái xe khác
có thể  phản ứng nhanh hơn, giúp bạn an toàn hơn.

Độ phân bố ánh sáng đồng đều
Để  cung cấp tín hiệu đèn thắng, đèn LED Philips
Ultinon Pro6000 có góc chiếu sáng rộng và đượ c thiết
kế để  đem lạ i độ phân bố ánh sáng đồng đều, nhằm
đảm bảo đèn sẽ chiếu sáng ở  những nơi bạn cần.

Thiết kế đèn LED thanh lịch
Mục đích chính của chiếu sáng bên ngoài là để  giúp cho
bạn và những người lái xe khác có thể  quan sát nhau dễ
dàng hơn, vậy thì không có lý do gì bạn lạ i không thể  có
đượ c một bóng đèn đẹp cùng lúc đó. Nếu bạn đang
muốn nâng cấp phong cách của mình mà không cần mua

một chiếc xe mới hơn, thì việc thay thế hệ  thống chiếu
sáng bên ngoài bằng đèn tín hiệu LED Philips Ultinon
Pro6000 là một cách tiêu tiền thông minh.

Tuổi thọ lên đến 5.000 giờ
Bạn muốn có đèn xe sáng và phong cách nhưng bạn
không muốn tiếp tục thay thế các đèn hỏng. Đó chính là
điểm yếu chính của các đèn thông thường: đèn càng
sáng thì tuổ i thọ càng ngắn. Ở mức cường độ ánh sáng
cao hơn, đèn LED có tuổ i thọ cao hơn và đèn LED
Philips Ultinon Pro6000 đượ c chế tạo để  sử dụng lâu
hơn. Nhờ có các tính năng như công nghệ  LED cao cấp
và hệ  thống quản lý nhiệ t tiên tiến, đèn có tuổ i thọ lên
đến 5.000 giờ hoạt động.

Sẵn sàng, bình tĩnh, đã lắp đặt!
Tận hưởng trả i nghiệm cắm là chạy: với Philips Ultinon
Pro6000, việc thay thế bóng đèn rất nhanh chóng và dễ
dàng.

Khả năng tương thích điện
Bóng đèn LED retrofit và bóng đèn thông thường khác
nhau về công suất, cấu tạo và mức tiêu thụ  điện năng.
Việc thay thế bóng đèn thông thường của bạn bằng các
đèn LED khác có thể  gây ra vấn đề. Bóng đèn Philips
Ultinon Pro6000 tương thích về điện với hầu hết các
dòng xe. Các đầu chuyển đổ i bổ sung có sẵn dưới dạng
phụ  kiện để  khắc phục sự cố, nếu cần. Chúng tôi bán
một giả i pháp hoàn chỉnh.

Tuổi thọ
Tuổi thọ: 5000 giờ

Đặc điểm chiếu sáng
Nhiệ t độ màu: Màu đỏ
Lumen: 75

Thông số thị trường
Ưu điểm mong muốn: Tín hiệu trang nhã, sáng hơn
Điểm vượt trội sản phẩm: Đèn LED dành cho xe hơi,
Độ sáng vượ t trộ i, Độ phân bố ánh sáng đồng đều

Thông tin đặt hàng
Mục nhập đơn hàng: 11498RU60X2
Mã đặt hàng: 72142230

Dữ  liệu đóng gói
EAN1: 6974260721422
EAN3: 6974260721439
Dạng đóng gói: X2

Thông tin bao bì ngoài
Tổng trọng lượng trên bộ phận: 0,51 kg
Trọng lượng thực trên bộ phận: 360 g
Chiều cao: 13,5 cm
Chiều dài: 9,5 cm
Chiều rộng: 1,5 cm

Thông tin sản phẩm đóng gói
Tổng trọng lượng trên bộ phận: 36 g
Trọng lượng thực trên bộ phận: 13 g
Chiều cao: 10,3 cm
Chiều dài: 14,2 cm
Chiều rộng: 12,1 cm
MOQ (dành cho chuyên gia):
10 gói
Số lượng gói: 2 cái

Mô tả sản phẩm
Ứng dụng: Dừng
Chân cắm: BA15S
Chủng loại và màu sắc: LED P21W màu đỏ 11498
RU60 12V X2
Xác thực ECE: Không
Dãy sản phẩm: Ultinon Pro6000 SI
Công nghệ : LED
Điện áp:
12 V
Loại bóng: LED-RED [~P21W]

* Không tuân thủ ECE
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