
 

หลอดไฟสัญญาณสาหรับ

รถยนต

Ultinon Pro6000 SI

 
LED-T10 [~W5W]

จานวนของหลอดไฟ: 2

12V 4000 K สีขาวอุน

ระบบยานยนตขั้นสูง

 

11961WU60X2 เพลดิเพลนิไปกบัความสวางที่ยาวนาน
สญัญาณแบบสงางามที่สวางกวา
เพื่อการขับข่ีอยางมีสไตล ใหอปัเกรดเปนไฟบอกตาํแหนง Philips Ultinon Pro6000 LED [˜W5W] ซ่ึงสอง
สวางและดดูเีพื่อใหคุณสงสัญญาณไดอยางปลอดภยัและมีสไตล

ทัศนวสิยัท่ีเหนือกวา
สงสัญญาณไฟใหเพ่ือนรวมทองถนนดวยไฟภายนอกที่สวางข้ึนกวาเดมิ
การออกแบบตามหลกัสรีรศาสตรดวยอารเรย LED แบบสามดวง

สญัญาณระดบัไฮเอนดท่ีมสีไตล
อพัเกรดแสงไฟไปพรอมกบัสไตลของคุณ

ประสทิธภิาพท่ีใชงานไดยาวนาน
อายกุารใชงานที่ยาวนานข้ึนถงึ 5,000 ช่ัวโมง
HeatShield ชวยใหม่ันใจไดถงึประสิทธภิาพที่ทนทาน

การเปลี่ยนแบบพลกัแอนดเพลยทาไดงายดาย
ความสามารถใชงานรวมกบัระบบไฟฟาไดกบัรถสวนใหญ
ตดิตั้งไดงายดายและใชงานรวมกนัไดกบัรถยนตสวนใหญ
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ไฮไลต รายละเอยีดเฉพาะ
อายุการใชงานสงูสดุถงึ 5,000 ช่ัวโมง
คุณตองการไฟรถยนตที่สวางและมีสไตล แตคุณไมตองการ
เปลี่ยนหลอดไฟที่ไฟดบัอยูเร่ือยๆ นั่นคือจดุออนที่สําคัญของ
หลอดไฟทั่วไป ยิ่งแสงมีกาํลงัมาก อายกุารใชงานกจ็ะส้ันลง แมที่
ความเขมแสงที่สูงข้ึน แต LED กใ็ชงานไดยาวนานกวามาก ไฟ
LED Philips Ultinon Pro6000 สรางข้ึนเพ่ือความทนทาน ดวย
คุณสมบตัติางๆ เชน เทคโนโลย ีLED ระดบัไฮเอนดและระบบ
การจดัการความรอนข้ันสูง จงึมีอายกุารใชงานยาวนานถงึ 5,000
ช่ัวโมง

ความสามารถใชงานรวมกบัระบบไฟฟา
หลอดไฟ LED สําหรับตดิตั้งเพ่ิมเตมิและหลอดไฟธรรมดามีความ
แตกตางกนัในแงของกาํลงัไฟ องคประกอบ และการใชพลงังาน
การเปลี่ยนหลอดไฟธรรมดาของคุณดวย LED อื่นอาจเปนปญหา
หลอดไฟ Philips Ultinon Pro6000 สามารถใชงานรวมกบั
ระบบไฟฟาไดกบัรถสวนใหญ มีอะแดปเตอรเพ่ิมเตมิเปน
อปุกรณเสริมสําหรับการแกไขปญหาหากจาํเปน เราขายโซลชัูน
ที่สมบรูณแบบ

ไฟ LED สดุหรู
แมวาเปาหมายหลกัของการจดัแสงภายนอกอาคารคือการชวยให
คุณมองเหน็และถกูมองเหน็ แตกไ็มมีเหตผุลใดที่คุณไมควรดดูี
ไปพรอมๆ กนั หากคุณตองการอปัเกรดสไตลของคุณโดยไมตอง
ซื้อรถใหม การเปลี่ยนไฟภายนอกรถของคุณดวยสัญญาณไฟ
LED ของ Philips Ultinon Pro6000 กเ็ปนวิธทีี่ชาญฉลาดใน
การใชจายเงนิของคุณ

ทนความรอนไดดี
ดวยเทคโนโลย ีHeatShield หลอดไฟ Philips Ultinon
Pro6000 T10 จงึทนทานตออณุหภมิูสูงแมจะตดิตั้งไวใกลกบั
หลอดไฟหนา ผลติจากวัสดคุอมโพสิตพิเศษ ทนทานตอความ
ทาทายดานความรอนแตยงัคงใหประสิทธภิาพสูง

ความสวางอนัทรงพลงั
การสงสัญญาณเพ่ือบอกถงึการเปลี่ยนตาํแหนงโดยเจตนาของ
พาหนะมีความสําคัญตอความปลอดภยัของคุณ เพ่ือหลกีเลี่ยงการ
ชน คนอื่นๆ จาํเปนตองรูวาคุณกาํลงัทาํอะไรอยู และเม่ือสภาพ
อากาศที่ยํ่าแยทาํใหทศันวิสัยลดลง ไฟสัญญาณที่สวางและสดใส
จงึเปนส่ิงที่สําคัญยิ่งข้ึนกวาเดมิ ไฟสัญญาณของ Philips
Ultinon Pro6000 LED ใหแสงวอรมไวท รถของคุณกเ็ปรียบ
เหมือนตวัคุณ ดงันั้นทาํใหสไตลของคุณมีเอกลกัษณดวยไฟ
สัญญาณ LED จาก Philips

เตรยีมตวั ระวงั ตดิตั้ง!
เพลดิเพลนิกบัประสบการณแบบปลั๊กแอนดเพลย: Philips
Ultinon Pro6000 มาพรอมกบัฝาปดมาตรฐานและปราศจากข้ัว
ดงันั้นการเปลี่ยนจงึทาํไดงายและรวดเร็ว

การกระจายแสงท่ีสม่าเสมอ
ไมวาจะเปนไฟจอด ไฟชองใสของ หรือไฟภายในรถ Philips
Ultinon Pro6000 LED จะมอบการกระจายแสงที่สม่ําเสมอให
กบัคุณ ดวยมุมที่กวางจงึชวยใหม่ันใจไดวาแสงไฟจะสองไปยงัจดุ
ที่คุณตองการ

อายุการใชงาน
อายุการใชงาน: 5000 ชม.

คณุลกัษณะการสองสวาง
อณุหภมูสิ:ี 4000 K
ลเูมน: 90

ขอมลูจาเพาะผลติภณัฑทางการตลาด
ประโยชนท่ีคาดหวงั: สัญญาณแบบสงางามที่สวางกวา
คณุสมบัตเิดนของผลติภณัฑ: ไฟ LED คุณภาพเกรดยาน
ยนต, ความสวางอนัทรงพลงั, HeatShield, การกระจายแสงที่
สม่ําเสมอ

ขอมลูการสั่งซื้อ
รายการใบสั่ง: 11961WU60X2
รหัสการสั่งซื้อ: 72162030

ขอมลูบรรจภุณัฑ
EAN1: 6974260721620
EAN3: 6974260721637
ประเภทบรรจภุณัฑ: X2

ขอมลูกลองภายนอก
น้าหนักรวมตอช้ิน: 0.37 กก.
น้าหนักสทุธติอช้ิน: 240 ก.
ความสงู: 13.5 ซม.
ความยาว: 9.5 ซม.
ความกวาง: 1.5 ซม.

ขอมลูผลติภณัฑท่ีบรรจแุลว
น้าหนักรวมตอช้ิน: 24 ก.
น้าหนักสทุธติอช้ิน: 3 ก.
ความสงู: 10.3 ซม.
ความยาว: 14.2 ซม.
ความกวาง: 12.1 ซม.
MOQ (สาหรบัผูเช่ียวชาญ):
10 แพ็ค
จานวนในแพค็: 2 ช้ิน

รายละเอยีดของผลติภณัฑ
การใชงาน: ไฟภายในรถ, ไฟจอด/ไฟบอกตาํแหนงหนา, ไฟ
หนาปด, ไฟชองใสของ, ไฟกระโปรงรถและปายทะเบยีน, ไฟ
เบรกดวงที่สาม, ไฟสัญญาณดานขาง
ฐาน: W21x9.5d
การกาหนด: ไฟ LED W5W สีขาว 11961 WU60 12V
X2
การรบัรองจาก ECE: เลขที่
รุน: Ultinon Pro6000 SI
เทคโนโลยี: LED
แรงดนัไฟฟา:
12 V
ประเภท: LED-T10 [~W5W]

* ไมเปนไปตามขอกาํหนด ECE
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