หลอดไฟภายใน
Ultinon LED
LED-FEST [30 มม.]
จานวนของหลอดไฟ: 1
12 V เอฟเฟกตเ ดยไลท 6000 K
ภายในรถยนต, ปายทะเบียน
11860ULWX1

แสงไฟภายในรถที่สวาง
มองเห็นไดมากขึ้นดวย LED

กุญ แจของคุณจะไมหายอีกตอไป ดวยไฟ LED Festoons 30 มม. ของ Philips ที่สวาง มีสไตล และทนทาน
สําหรับแสงไฟภายในรถยนตและที่ปายทะเบียน แสงไฟที่แรงถึง 6000 K ราวกับแสงอาทิตยสองสวางภายในรถ
ของคุณ และยังถนอมสายตาของคุณอีกดวย
อัพเกรดสไตลของคุณ
อัพเกรดแสงไฟไปพรอมกับสไตลของคุณ
แสงไฟ LED ภายในรถที่สวาง
แสงไฟภายในรถที่สวางขึ้นเพื่อใหเห็นทุกสิ่งภายในรถของคุณ
กระจายแสงไดดี
การกระจายแสงที่สมํ่าเสมอเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน
คุณภาพระดับ Philips ทนทาน
ผลิตภัณฑสองสวางในรถยนตของ Philips ในระดับคุณภาพสูงสุด
การติดตั้งที่งายดายและใชงานรวมกันไดกับรถยนตหลายรุน
ไฟ LED ที่ใชงานยาวนาน
ระบบไฟ LED ที่ทนทานและใชงานไดยาวนาน

หลอดไฟภายใน

11860ULWX1

ไฮไลต

รายละเอียดเฉพาะ

ระบบแสงภายในรถที่ดูมีสไตล
คุณอาจมีความตองการและความชื่นชอบแสงไฟที่แตกตางไปตาม
การใชงาน สําหรับภายในรถของคุณ คุณสามารถเลือกไฟ LED
Philips Ultinon ไดหลากหลายรูปแบบเพื่อความสวางที่มากขึ้น
เลือกไฟสีขาวนวลสบายตา 4000 เคลวิน รถของคุณจะเปนการ
แสดงออกถึงตัวตนของคุณ ดังนั้น สรางสไตลของคุณดวยไฟ
LED ในรถยนตของ Philips
มองเห็นภายในรถคุณไดมากขึ้น
ไมวาจะเปนโทรศัพท กุญแจ หรือรองเทาขางซายของลูกคุณที่
หายไป ณ จุดๆ หนึ่งเราก็ตองหาของในวางไวผ ิดที่ผ ิดทางในรถ
ที่มีแสงนอย ดวยระบบแสง LED ภายในรถของ Philips ใหคุณ
ไดรับแสงที่กระจายอยางสมํ่าเสมอ ที่สวาง และมีสีนวล เพื่อให
้ครั้งหนาเวลาที่คุณหาของในกระโปรงหลังรถ ชองใสถุงมือ หรือ
พื้นรถของคุณ คุณจะสามารถเห็นไดอยางชัดเจนวาคุณกําลังทํา
อะไรอยู และหาของไดอยางงายดาย
ระบบไฟ LED ที่ใชงานไดยาวนาน
คุณตองการไฟติดรถยนตที่สวางและมีสไตล แตคุณคงไมตองการ
มาคอยเปลี่ยนหลอดไฟที่เสียอยูบอยๆ นี่เปนจุดออนที่สําคัญของ
ไฟหนาทั่วไป ยิ่งมีความสวางมากขึ้นเทาใด อายุการใชงานก็จ ะ
สั้นลงเทานั้น ที่ความเขมแสงเทากัน ไฟชนิด LED จะใชงานได
้ยาวนานกวา และไฟ Philips Ultinon LED ยังดียิ่งขึ้นอีกดวย
การทนตอความรอนและการสั่นสะเทือน จึงเปนตัวเลือกที่เหมาะ
สมอยางยิ่งสําหรับประสิทธิภ าพที่ยาวนาน

กระจายแสงไดดี
กลุมผลิตภัณฑไฟ LED ภายนอกรถของ Philips นั้นไดรับการ
ออกแบบมาใหมีการกระจายแสงที่ชาญฉลาดยิ่งขึ้นเพื่อใหมั่นใจ
วาไฟสัญญาณภายนอกรถจะถูกฉายไปในจุดที่คุณตองการ (ไม
วาจะเปนไฟถอยหลัง ไฟเบรก หรือไฟสัญญาณ) ดวยมุมที่กวาง
และการกระจายแสงที่สมํ่าเสมอ ไมเพียงแคคุณจะมองเห็นบน
ทองถนนไดมากขึ้น แตผ ูขับขี่คนอื่นยังสามารถมองเห็นคุณไดดี
เชนกัน
คุณภาพเกรดยานยนต
ผลิตภัณฑสองสวางของ Philips ที่ลํ้าหนาดวยเทคโนโลยีซึ่งมีชื่อ
เสียงในวงการอุตสาหกรรมยานยนตเปนเวลานานกวา 100 ป
ผลิตภัณฑคุณภาพเกรดยานยนตของ Philips นั้นไดรับการ
ออกแบบและพัฒนาตามกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เขมงวด
(รวมถึงมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวของ) นําไปสูมาตรฐานการผลิตท
ี่สูงอยางตอเนื่อง ผูผ ลิตรถยนตสวนใหญเลือกหลอดไฟของ
Philips เนื่องจากเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑจ าก Philips ก็เทากับวา
คุณซื้อคุณภาพ คุณไดรับแสงสวางเจิดจา และสไตลที่ลํ้าสมัย
เตรียมตัว ระวัง ติดตั้ง!
ออกแบบเพื่อใหติดตั้งบนพาหนะที่ใชงานรวมกันไดอยางงายดาย
โดยผูขับขี่ที่มีประสบการณในงานซอมบํารุงจะสามารอัพเกรด
ระบบแสงไฟไดโดยงาย

ขอมูลบรรจุภัณฑ
EAN1: 8727900398939
EAN3: 8719018050021
ประเภทบรรจุภัณฑ: X1
รายละเอียดของผลิตภัณฑ
เทคโนโลยี: LED
รุน: Ultinon LED
ประเภท: Festoon
การรับรองจาก ECE: เลขที่
ฐาน: SV8,5
การใชงาน:
ภายในรถยนต, ปายทะเบียน
การระบุประเภท LED: LED-FEST [30 มม.]
คุณลักษณะทางไฟฟา
แรงดันไฟฟา: 12 V
ขอมูลจาเพาะผลิตภัณฑทางการตลาด
ประโยชนที่คาดหวัง: สไตล
คุณสมบัติเ ดนของผลิตภัณฑ: แสงไฟภายในรถที่สวาง
คุณลักษณะการสองสวาง
อุณหภูมิสี: สูงสุด 6000K
ลูเ มน: 50
ขอมูลการสั่งซื้อ
รายการใบสั่ง: 11860ULWX1
รหัสการสั่งซื้อ: 39893930
ขอมูลกลองภายนอก
ความสูง: 8.5 ซม.
ความยาว: 19.5 ซม.
ความกวาง: 15.1 ซม.
น้าหนักรวมตอชิ้น: 0.27 กก.
ขอมูลผลิตภัณฑที่บรรจุแลว
ความสูง: 9.2 ซม.
ความยาว: 6.8 ซม.
ความกวาง: 2.8 ซม.
MOQ (สาหรับผูเ ชี่ยวชาญ): 10
จานวนในแพ็ค: 1
อายุการใชงาน
อายุการใชงาน: สูงสุด 8 ป
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* เปน ความรับ ผิดชอบของคุณเองเพื่อใหแนใจวาการใชห ลอดไฟ LED สําหรับ
ตกแตงจะสอดคลองกับ ขอกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวของในทองถิ่น นั้น
*.

