
หลอดไฟหนา

Ultinon LED

  LED-HL [~H7]

6000K

สวางข้ึนอกี 160%

รปูทรงเลก็กะทัดรดัใหจดัวางไดพอดี

 
11972ULX2

ไฟขาวในอกีระดบั
LED สขีาวสวางและกะทดัรดั
ไฟหนา Philips Ultinon LED-HL [˜H7] ใหคุณสัมผสักบัความสวางในอกีระดบั ไฟสีขาวมีสไตลระดบั 6000
เคลวิน และประสิทธิภาพลาํแสงไฟหนาที่ด ีดวยระบบอเิลก็ทรอนกิสในตวันี้ทาํใหสามารถนาํประสิทธิภาพที่เตม็
เปยมใสเขาไปในดไีซนอนักะทดัรัดนี้ได

ไฟหนา LED สวางสดใสสาหรบัรถยนต
ไดแสงที่สวางข้ึนถงึ 160% เพ่ือทศันวิสัยที่เหนอืช้ัน

ลาแสงสขีาวเดนชัด
อณุหภมิูสี 6000 เคลวินเพ่ือแสงสีขาวคมชัด

ไฟหนา LED ท่ีใชงานไดยาวนาน
หลอดไฟ LED สําหรับรถยนตที่ทนทานและใชงานไดยาวนาน

ประสทิธภิาพเตม็เปยมในดไีซนกะทัดรดั
ตดิตั้งไดงายดวยระบบอเิลก็ทรอนกิสในตวั

คณุภาพระดบั Philips ท่ีเช่ือถอืได
ผลติภณัฑสองสวางในรถยนตของ Philips ในระดบัคุณภาพสูงสุด
สําหรับไฟหนาแบบสะทอนแสงเทานั้น
การตดิตั้งที่งายดายและใชงานรวมกนัไดกบัรถยนตหลายรุน



หลอดไฟหนา 11972ULX2

ไฮไลต รายละเอยีดเฉพาะ
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 เพลดิเพลนิไปกบัการ
ขับข่ีที่ปลอดภยัและเรียบลื่นกวาเดมิ

ความสวางเพื่อทัศนวสิยัท่ีดี
การขับข่ีในที่มืดนั้นตองมีทกัษะ คุณจงึจาํเปนตองพ่ึงพาไฟหนา
ทศันวิสัยทั้งดานหนาและดานขางนั้นมีความสําคัญในการเพ่ิม
ศักยภาพการขับข่ีเพ่ือเพ่ิมความปลอดภยั ดวยลาํแสงสวางสดใส
ไฟหนา LED สําหรับรถยนต Philips Ultinon ชวยเพ่ิมวิสัยทศัน
ของคุณไดสูงสุดถงึ 160% ซึ่งเม่ือคุณไดเร่ิมสัมผสักบัเอฟเฟกต
แสงที่เหมือนกบัแสงอาทติยแลว คุณกจ็ะเร่ิมตดิใจในไฟ LED
เพราะวาเม่ือมองเหน็ไดดข้ึีน กส็ามารถขับข่ีไดดข้ึีน เม่ือตอบ
สนองไดไวข้ึนกท็าํใหคุณปลอดภยัข้ึน ดงันั้นอยาปลอยใหความ
มืดเอาชนะคุณได เลอืก Philips และเร่ิมขับข่ีในยามค่ําคืนดวย
ความม่ันใจและการควบคุมที่ยอดเยี่ยม

รปูทรงเลก็กะทัดรดั
Philips Ultinon LED ใชดไีซนหลอดไฟแบบใหมที่ผสานเอา
ระบบอเิลก็ทรอนกิสของไดรเวอรบอ็กซเขาไปในหลอด โดย
ไดรเวอรบอ็กซนั้นถอืเปนสมองของ LED ซึ่งจะจดัการกบั
ประสิทธภิาพในดานตางๆ เชน จาํนวนวัตตและแสงที่ไดออกมา
โซลชัูนการอพัเกรดหลอดไฟ LED มากมายในตลาดตางมี

ไดรเวอรบอ็กซอยูภายนอกหลอด LED แต Philips Ultinon
LED ไดนาํมาผสานเขาไปในตวัหลอดเพ่ือใหไดดไีซนที่มี
ประสิทธภิาพสูงสุดโดยใชพ้ืนที่นอยที่สุด ซึ่งการเพ่ิม
ประสิทธภิาพดานขนาดของ LED นั้นเปนเร่ืองสําคัญเนื่องจาก
ออปตกิมีขนาดเลก็มาก Philips Ultinon LED ที่มีดไีซนกะทดัรัด
นี้เขากนัไดกบัรถหลากหลายรุนและสามารถตดิตั้งไดอยาง
งายดายโดยชางที่มีความชํานาญเฉพาะทาง

หลอดไฟหนา LED ท่ีทนทาน
คุณตองการไฟหนาที่สวางและมีสไตล แตคุณคงไมตองการ
เปลี่ยนหลอดไฟที่เสียบอยๆ แนนอน ซึ่งถอืวาเปนขอเสียหลกัๆ
ของไฟหนาทั่วไป ซึ่งยิ่งใหแสงทรงพลงัมากเทาใด อายกุารใช
งานกจ็ะส้ันลงเทานั้น แต LED ใชงานไดยาวนานยิ่งกวา และ
ผลติภณัฑ Philips Ultinon LED แสดงใหเหน็ถงึความทนทาน
ที่เหนอืช้ัน ซึ่งใชไดนานสุดถงึ 8 ป

สาหรบัไฟหนาแบบสะทอนแสง
ไฟ Philips Ultinon LED-HL [~H7] ออกแบบมาเพ่ือใชกบัไฟ
หนาแบบโคมสะทอนแสง และไมขอแนะนาํใหใชกบัระบบไฟ
หนาแบบโปรเจคเตอร

แสงขาวสวางบรสิทุธิ์
ดวยอณุหภมิูสีสูงสุดถงึ 6000 เคลวิน ไฟหนา Philips Ultinon
LED ซึ่งผลติลาํแสงขาวสวางราวกบัแสงอาทติย พรอมทศันวิสัยที่
ชัดข้ึน ทาํใหคุณสามารถมองเหน็ส่ิงกดีขวางไดดข้ึีนและขับไดตรง
เสนทาง และเม่ือคุณไมจาํเปนตองหร่ีตาในการมองสภาพถนน
ดานหนา แสงที่สวางกวาทาํใหคุณขับข่ีในยามค่ําคืนไดสบายและ
นาตื่นเตนยิ่งข้ึน

เตรยีมตวั - ระวงั - ตดิตั้ง!
ออกแบบมาใหงายตอการตดิตั้งในพาหนะที่ใชงานรวมกนัได ผู
ขับข่ีที่มีประสบการณในการบาํรุงรักษาจะสามารถอพัเกรดไฟ
หนาที่ใชงานรวมกนัไดดวยความงายดาย อยางไรกต็าม ขอ
แนะนาํใหคุณตดิตั้งไฟหนา LED ของ Philips โดยใชชางที่ม
คีวามชํานาญเฉพาะทาง พวกเขาจะทาํใหแนใจวาคุณจะใชงาน
ไดอยางไมมีปญหา ในขณะที่ไฟหนาเหลานี้ใชงานรวมกนัไดกบั
รถยนตหลายรุนที่มีอยูในขณะนี้ แตไมรองรับรถยนตทกุประเภท

ขอมลูบรรจภุณัฑ
ประเภทบรรจภุณัฑ: X2
EAN1: 8727900398472
EAN3: 8727900398540

รายละเอยีดของผลติภณัฑ
เทคโนโลยี: LED
การใชงาน: ไฟสูง, ไฟตํ่า
รุน: Ultinon LED
ประเภท: H7
การรบัรองจาก ECE: เลขที่
ฐาน: PX26d
การระบุประเภท LED:
LED-HL [~H7]
คณุสมบัตดิานเทคนิค: ไดรเวอรระบบอเิลก็ทรอนกิสในตวั

คณุลกัษณะทางไฟฟา
ขนาดวตัต: 14 W
แรงดนัไฟฟา: 12 V

ขอมลูจาเพาะผลติภณัฑทางการตลาด
ประโยชนท่ีคาดหวงั: รูปทรงเลก็กะทดัรัดใหจดัวางไดพอดี
คณุสมบัตเิดนของผลติภณัฑ: ไฟขาวในอกีระดบั

คณุลกัษณะการสองสวาง
อณุหภมูสิ:ี สูงสุด 6000K
ลเูมน: 1100

ขอมลูการสั่งซื้อ
รายการใบสั่ง: 11972ULX2
รหัสการสั่งซื้อ: 39848931

อายุการใชงาน
อายุการใชงาน: สูงสุด 8 ป

* เปนความรบัผิดชอบของคุณเองเพ่ือใหแนใจวาการใชหลอดไฟ LED สําหรบั
ตกแตงจะสอดคลองกบัขอกาํหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวของในทองถิ่นนั้น
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