Philips Ultinon LED
หลอดไฟสัญญาณ

LED-S25 [~P21/5W]
จํานวนของหลอดไฟ: 2
12V แสงสีแดงเขม
ไฟหยุด/ไฟทาย

11499ULWX2

สัญญาณชัดใส ขับขี่อยางมีสไตล
LED คุณภาพทนทาน
เพื่อการขับขี่อยางมีสไตล และไฟสัญญาณที่มีสีเขมชัด ไฟเบรกและไฟทาย Philips Ultinon LED
[~P21/5W] สวางสดใส สีแดงเขม และดูดี เพื่อใหคุณสงสัญญาณไดอยางปลอดภัยพรอมสไตล
อัพเกรดสไตลของคุณ
• อัพเกรดแสงไฟไปพรอมกับสไตลของคุณ
ไฟ LED ภายนอกที่สวางขึ้น
• ไฟเบรกที่ติดสวางในทันทีทําใหการเบรกกะทันหันมีความปลอดภัยขึ้น
• สัญญาณที่สวางชัดเพื่อเพิ่มความปลอดภัย
กระจายแสงไดดี
• การกระจายแสงที่สม่ํ า เสมอเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน
ไฟ LED ที่ใชงานยาวนาน
• ผลิตภัณฑสองสวางในรถยนตของ Philips ในระดับคุณภาพสูงสุด
• การติดตั้งที่งายดายและใชงานรวมกันไดกับรถยนตหลายรุน

11499ULWX2

หลอดไฟสัญญาณ
LED-S25 [~P21/5W] จํานวนของหลอดไฟ: 2, 12V แสงสีแดงเขม, ไฟหยุด/ไฟทาย

ไฮไลต

รายละเอียดเฉพาะ

สีสัญญาณไฟที่ดูมีสไตล
ในขณะที่จุดมุงหมายหลักของไฟภายนอกรถคือการช
วยใหคุณเห็นและถูกเห็น
ซึ่งไมใชเหตุผลที่คุณจะตองดูไมดีในขณะเดียวกัน
หากคุณกําลังตองการอัพเกรดสไตลของคุณโดยไมตอ
งซื้อรถคันใหม ใหเปลี่ยนไฟภายนอกรถของคุณดวย
LED ที่นับวาเปนวิธีท่ีชาญฉลาดกวาในการใชจายเงิน
อัพเกรดไฟภายนอกรถของคุณดวยไฟสีแดงที่ขึ้นมาก
ขึ้นสําหรับใชเปนไฟเบรก
สวนไฟสีอําพันสดใสใชสําหรับไฟเลี้ยว
และแสงสีขาวสวางสําหรับใชเปนไฟหรี่และไฟถอยห
ลัง รถยนตถือเปนสวนหนึ่งของความเปนคุณ
ดังนั้นทําใหสไตลของคุณดูโดดเดนดวยไฟสัญญาณ
LED ภายนอกรถของ Philips

มองเห็นไดงายดวยไฟสัญญาณสวางสด
ใส
การสงสัญญาณเพื่อบอกถึงความเคลื่อนไหวของพาห
นะของคุณมีความสําคัญตอความปลอดภัยของคุณ
เพื่อหลีกเลี่ยงการชน
ผูอื่นจําเปนตองรูวาคุณกําลังทําอะไรอยู
ไฟสัญญาณที่สวางชัดนี้จะชวยทําใหมั่นใจวาผูอื่ นจะ
สามารถมองเห็นคุณได ทําใหปลอดภัยยิ่งขึ้น
ไมวาจะเปนการถอยหลัง การบอกตําแหนง
หรือการเบรก ไฟสัญญาณ LED Philips Ultinon
จะใหสมรรถนะที่คุณตองการ ทําใหผูขับขี่อื่นๆ
มีเวลามากขึ้นในการตอบสนองตอการเคลื่อนไหวของ
คุณ

ไฟเบรกที่ติดสวางในทันที
หลอดไสปกติใชเวลาในการติดสวางขึ้นและติดเต็มที่
แตไฟ LED นั้น “ติดสวางในทันที”
ซึ่งสามารถวัดความแตกตางไดเพียงเสี้ยววินาที
โดยในการเบรกที่รุนแรงนั้น
เพียงแคเสี้ยววินาทีก็นับเปนสิ่งที่ตองคํานึงถึง
ตัวอยางเชน ที่ความเร็ว 100 กม./ชม.
ความแตกตางเพียงสี่ในสิบสวนของเวลาตอบสนองหนึ่
งวินาทีเทากับระยะทางตอบสนองที่เพิ่มขึ้นถึง 11
เมตร ซึ่งมีเวลาคิดเพิ่มขึ้นอีกประมาณ 2.5 ชวงรถ
ดวยไฟเบรก LED Philips

ในวินาทีที่คุณตัดสินใจจะเบรก
ผูขับขี่ท่ีมาดานหลังจะรูไดทันที

กระจายแสงไดดี
กลุมผลิตภัณฑไฟ LED ภายนอกรถของ Philips
นั้นไดรับการออกแบบมาใหมีการกระจายแสงที่ชาญฉ
ลาดยิ่งขึ้นเพื่อใหมั่นใจวาไฟสัญญาณภายนอกรถจะถู
กฉายไปในจุดที่คุณตองการ (ไมวาจะเปนไฟถอยหลัง
ไฟเบรก หรือไฟสัญญาณ)
ดวยมุมที่กวางและการกระจายแสงที่สม่ําเสมอ
ไมเพียงแคคุณจะมองเห็นบนทองถนนไดมากขึ้น
แตผูขับขี่คนอื่นยังสามารถมองเห็นคุณไดดีเชนกัน

เตรียมตัว ระวัง ติดตั้ง!

ขอมูลการบรรจุหีบหอ
• EAN1: 8727900398915
• EAN3: 8727900398922
• ประเภทบรรจุภัณฑ: X2

รายละเอียดของผลิตภัณฑ
•
•
•
•
•
•
•
•

เทคโนโลยี: LED
การใชงาน: ไฟหยุด/ไฟทาย
ชวง: Ultinon LED
ประเภท: P21/5W
การรับรองจาก ECE: ไมมี
ฐาน: BA15s
ชื่อประเภท LED: LED-S25 [~P21/5W]
คุณสมบัติดานเทคนิค: สวางขึ้นในทันที

ออกแบบมาใหงายตอการติดตั้งในพาหนะที่ใชงานรวม
กันได
ผูขับขี่ท่ีมีประสบการณในการบํารุงรักษาจะสามารถอั
พเกรดไฟรถยนตที่ใชงานรวมกันไดดวยความงายดาย
อยางไรก็ตาม ขอแนะนําใหคุณติดตั้งไฟ LED Philips
X-tremeUltinon
โดยใชชางที่มีความชํานาญเฉพาะทาง
พวกเขาจะทําใหแนใจวาคุณจะใชงานไดอยางไมมีป
ญหา
ในขณะที่หลอดไฟเหลานี้ใชงานรวมกันไดกับรถยนต
หลายรุนที่มีอยูในขณะนี้
แตไมรองรับรถยนตทุกประเภท

• การปรับอุณหภูมิสี: สูงสุด 6000K
• ลูเมน: 190

คุณภาพเกรดยานยนต

ขอมูลการสั่งซื้อ

ผลิตภัณฑสองสวางของ Philips
ที่ลํ้า หนาดวยเทคโนโลยีซ่ึงมีช่ือเสียงในวงการอุตสาห
กรรมยานยนตเปนเวลานานกวา 100 ป
ผลิตภัณฑคุณภาพเกรดยานยนตของ Philips
นั้นไดรับการออกแบบและพัฒนาตามกระบวนการคว
บคุมคุณภาพที่เขมงวด (รวมถึงมาตรฐาน ISO
ที่เกี่ยวของ)
นําไปสูมาตรฐานการผลิตที่สูงอยางตอเนื่อง
ผูผลิตรถยนตสวนใหญเลือกหลอดไฟของ Philips
เนื่องจากเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑจาก Philips
ก็เทากับวาคุณซื้อคุณภาพ คุณไดรับแสงสวางเจิดจา
และประสิทธิภาพลําแสงที่แมนยํา
คุณไดรับสไตลที่ล้ํา สมัย

• รายการใบสั่ง: 11499ULWX2
• รหัสการสั่งซื้อ: 39891530

คุณลักษณะทางไฟฟา
• แรงดันไฟฟา: 12 โวลต

ขอมูลจําเพาะผลิตภัณฑทางการตลาด
• ประโยชนท่ีคาดหวัง: ระบบยานยนตขั้นสูง
• คุณสมบัติเดนของผลิตภัณฑ: สัญญาณชัดใส
ขับขี่อยางมีสไตล

คุณลักษณะการสองสวาง

ขอมูลกลองภายนอก
•
•
•
•

ความสูง: 8.5 ซม.
ความยาว: 19.5 ซม.
ความกวาง: 15.1 ซม.
น้ํา หนักรวมตอชิ้น: 0.6 กก.

ขอมูลผลิตภัณฑท่ีบรรจุแลว
•
•
•
•
•

ความสูง: 9.2 ซม.
ความยาว: 6.8 ซม.
ความกวาง: 2.8 ซม.
MOQ (สําหรับผูเชี่ยวชาญ): 20
จํานวนในแพ็ค: 2

อายุการใชงาน
• อายุการใชงาน: สูงสุด 8 ป
•

วันที่ออก 2019-08-21
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* เปนความรับผิดชอบของคุณเองเพื่อใหแนใจวาการใชหลอดไฟ LED
สํา หรับตกแตงจะสอดคลองกับขอกํา หนดทางกฎหมายที่เกี่ยวของในท
องถิ่นนั้น

