
Conventionele interieur-
en signalisatieverlichting

WhiteVision

 

Type lamp: H6W

Verpakking van 2

12 V, 6W

 
12036WHVB2

Veiligheid was nog nooit zo aantrekkelijk
Intens wit Xenon-effect

WhiteVision-lampen geven de signaallampen en interieurverlichting van uw auto

een intens witte Xenon-look voor een optimale rijervaring in het donker. Dankzij

de grotere helderheid en het significant wittere licht bieden deze lampen de

perfecte combinatie van stijl en veiligheid.

Maximaal zicht, prachtige look

Een optimale rijervaring met intens wit Xenon-effect

Heldere lichtbundel met intens wit licht

Uiterst wit licht voor een beter contrast

De beste levensduur voor meer rijplezier

Wit Xenon-effect voor een hoogwaardige uitstraling

Meer contrast voor betere zichtbaarheid en veiliger rijden

Tot 60% meer zicht op de weg voor maximale helderheid

Tot wel 100% meer zicht op de weg

Philips-autolampen hebben een zeer goede weerstand

Philips wordt aanbevolen door grote autofabrikanten



Conventionele interieur- en signalisatieverlichting 12036WHVB2

Kenmerken Specificaties
Helder witte lichtbundel

Philips WhiteVision-koplampen beschikken

over intens wit licht tot 3700 Kelvin. De

koplampen verlichten de weg met een helder

witte lichtbundel die duisternis direct

elimineert. De beste lichtbundel voor een

optimale rijervaring.

Wit Xenon-effect

WhiteVision geeft uw autolampen hetzelfde

hoogwaardige uiterlijk als dat van de duurste

auto's.

Tot 60% meer zicht

Het langere lichtbundelpatroon met tot 60%

meer zicht zorgt ervoor dat u door andere

weggebruikers duidelijker kunt worden gezien.

Het verbetert de veiligheid, omdat zij meer

tijd hebben om te reageren op potentieel

gevaar op de weg.

De beste levensduur in zijn klasse

Philips WhiteVision-koplampen (verkrijgbaar

in H1, H3, H4, H7, T4W en W5W) zijn

duurzaam. Ze bieden u een lange en

betrouwbare levensduur van 450 uur*. Dat is

aanzienlijk langer dan concurrerende

producten. Hierdoor hoeft u uw koplampen

minder vaak te vervangen en krijgt u meer

waar voor uw geld. (*H4 en H7 zijn getest op

een standaardvoltage van 13,2 V)

Aanbevolen door autofabrikanten

Philips loopt al 100 jaar actief voorop in de

autoverlichtingsbranche, met technologische

innovaties die nu standaard worden gebruikt

in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa

een op de twee auto's en wereldwijd een op

de drie auto's voorzien van verlichting van

Philips.

Een optimale rijervaring

Philips WhiteVision-lampen presteren beter

dan elke andere blauwe autolamp op de

markt en zijn de perfecte keuze voor

bestuurders die in stijl willen rijden zonder

dat dit ten koste gaat van de veiligheid. Met

een kleurtemperatuur van Xenon-koplampen

en een stijlvolle witte fitting is WhiteVision de

ultieme upgrade voor uw signalisatie- en

interieurverlichting. De door Philips

gepatenteerde derde generatie coating-

technologie is een revolutionair meesterwerk.

Meer contrast, veiliger rijden

Maximaal wit licht bij het parkeren zorgt voor

een beter contrast, waardoor uw voertuig

beter is te onderscheiden van andere

voertuigen. Hierdoor kunt u genieten van een

comfortabelere rijervaring.

Hoge kwaliteit, hoge weerstand

UV-kwartsglas is sterker dan hardglas en zeer

goed bestand tegen temperatuurverschillen

en trillingen, zodat het risico op vroegtijdige

defecten lager is. Bij Philips-autolampen van

UV-kwartsglas is de druk in de lamp hoger,

waardoor een krachtiger licht ontstaat en de

lamp langer meegaat.

Productbeschrijving

Technologie: Halogeen

Type: H6W

Collectie: WhiteVision

ECE-goedkeuring

Voet: BAX9s

Aanduiding: H6W 12036 WHV 12 V 6W

BAX9s

Voltage: 12 volt

Wattage: 6 W

Toepassing: Interieur,

Achterlicht/parkeerlicht, Achteruitrijlicht

Levensduur

Levensduur: Tot 500 uur

Bestelinformatie

Bestelnummer: 12036WHVB2

Bestelcode: 37467430

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8727900374674

EAN3: 8727900374681

Verpakkingstype: B2

Verpakkingsinformatie

Verpakkingshoeveelheid: 2

Minimale bestelhoeveelheid (voor

professionals): 20

Brutogewicht per stuk: 2 g

Hoogte: 12,9 cm

Lengte: 6,7 cm

Breedte: 2,7 cm

Nettogewicht: 9,9 g

Verpakkingsinformatie

Nettogewicht per stuk: 0,052 g

Hoogte: 13 cm

Lengte: 15 cm

Breedte: 13,5 cm

Brutogewicht per stuk: 0,198 kg

Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Stijl

Productkenmerk: Intens wit Xenon-effect

Lichtkenmerken

Kleurtemperatuur: 3100 K

Lumen: 125 +/- 12%
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