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LongLife EcoVision

 

Tip de lampă: H1

Pachet de: 1

12 V, 55 W

 

12258LLECOC1

Conduceţi cu atenţie
Durată de funcţionare mai mare, mai puţine operaţiuni de

înlocuire

Te-ai săturat să schimbi tot timpul becurile pentru faruri? Cu o durată de

funcţionare mai mare decât a unui bec auto, Philips LongLife EcoVision este

singura alegere pentru şoferii care doresc să minimizeze întreţinerea vehiculelor

proprii.

Durează semnificativ mai mult decât o lampă standard

Design de înaltă calitate al filamentului, pentru minimizarea întreţinerii

Deşeuri mai puţine, graţie operaţiunilor de înlocuire mai reduse

Gamă largă de lămpi de 12 V pentru a îndeplini toate funcţiile

Schimbă ambele lămpi odată pentru mai multă siguranţă

Producător de echipamente originale

Philips este alegerea marilor producători de autoturisme.

Producător premiat de lămpi auto

Respectă standardele ridicate de calitate ale omologării ECE

Lampă auto de înaltă calitate şi ultra rezistentă

Respectă standardele ridicate de calitate ale omologării ECE

Lămpile auto Philips sunt fabricate din sticlă de cuarţ de înaltă calitate

Lămpile auto Philips sunt extrem de rezistente la umiditate

Lămpile auto Philips sunt extrem de rezistente la radiaţiile UV
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Repere
Schimb în pereche

Este recomandat să le schimbaţi în pereche,

pentru performanţă simetrică a luminii

Proiectat pentru utilizare multiplă

Care lampă de 12 V pentru ce funcţie? Oferta

Philips Automotive include toate funcţiile

auto specifice: fază lungă, fază scurtă, lampă

de ceaţă faţă, semnalizator faţă,

semnalizator lateral, semnalizator spate,

lampă stop, lampă marşarier, lampă de ceaţă

spate, lămpi număr de înmatriculare, poziţii

spate/lampă de parcare, lămpi interior

habitaclu.

Omologare ECE

Produsele şi serviciile Philips Automotive sunt

considerate cele mai bune pe piaţa

producătorilor de echipamente originale,

precum şi pe piaţa pieselor de schimb.

Fabricate din produse de înaltă calitate şi

testate conform celor mai înalte standarde,

produsele noastre sunt concepute pentru a

maximiza siguranţa şi confortul clienţilor

noştri aflaţi la volan. Întreaga gamă de

produse este meticulos testată, controlată şi

certificată (ISO 9001, ISO 14001 şi QSO 9000)

la cele mai înalte cerinţe ECE. Pe scurt,

calitate de încredere.

Sticlă de cuarţ de înaltă calitate

Sticla de cuarţ UV este mai puternică decât

sticla călită, fiind foarte rezistentă la

temperaturi extreme şi vibraţii, ceea ce

elimină riscul de explozie. Lămpile din sticlă

de cuarţ de la Philips (filament 2 650º C şi

sticlă 800º C) pot rezista şocurilor termice

severe. Având capacitatea de presiune

crescută în interiorul lămpii, sticla de cuarţ

UV poate produce o lumină mai puternică

Întreţinere redusă

Datorită Philips LongLifeEcoVision, ai nevoie

de un număr semnificativ mai redus de

înlocuiri ale lămpilor. Aceasta o face lampa

ideală pentru autovehicule cu tensiuni înalte.

Rezistenţă la umiditate

Numai un bec fabricat din sticlă de cuarţ

(filament 2650°c, sticlă 800°c) poate rezista la

şocuri termice: dacă o picătură de apă rece

atinge becul fierbinte, ceea ce se poate

întâmpla atunci când conduceţi prin apă cu un

far spart.

Lămpi auto premiate

Lămpile noastre sunt premiate adesea de

experţii auto.

Rezistent la radiaţii UV

Tehnologia specială de acoperire împotriva

radiaţiilor UV de la Philips protejează farurile

împotriva radiaţiilor ultraviolete dăunătoare,

ceea ce face ca sticla cu cuarţ şi înveliş UV de

la Philips să fie perfectă pentru toate

condiţiile de condus, asigurând longevitatea

farurilor

Reduceţi deşeurile, conduceţi mai ecologic

Este decizia corectă pentru şoferii care caută

o soluţie de iluminat ecologică.

Alegerea producătorilor de maşini

De 100 de ani, Philips se află în fruntea

industriei de iluminare auto, prezentând

inovaţii tehnologice care au devenit dotări

standard la automobilele moderne. Astăzi,

una din două maşini din Europa şi una din trei

maşini din lume este echipată cu iluminare de

la Philips.
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Specificaţii
Informaţii ambalaj

EAN3: 8727900370683

EAN1: 8727900361872

Tip ambalaj: CP

Caracteristici electrice

Tensiune: 12 V

Putere: 55 W

Durată de viaţă

Durată de viaţă: Până la 1250 h

Caracteristicile fotometrice

Lumeni: 1550 ± 15 % lm

Temperatură de culoare: Până la 3100 K

Informaţii privind comandarea

Nr. comandă: 12258LLECOC1

Cod de comandă: 36187260

Informaţii de pe ambalajul exterior

Greutate brută pe unitate: 1,065 kg

Înălţime: 18,5 cm

Lungime: 26,1 cm

Lăţime: 13,8 cm

Descrierea produsului

Tip: H1

Aplicaţie: Fază lungă, Lampă de ceaţă faţă,

Fază scurtă

Denumire: H1 LongLife EcoVision

Omologare CEE

Gamă: LongLife EcoVision

Tehnologie: Halogen

Bază: P14,5s

Informaţii despre produsul ambalat

Cantitate per pachet: 1

MOQ (pentru profesionişti): 10

Greutate brută pe unitate: 10,65 g

Înălţime: 8,5 cm

Lungime: 2,5 cm

Greutate netă pe unitate: 7 g

Lăţime: 2,5 cm

Specificaţii pentru comercializare

Avantaje preconizate: Durabile

Caracteristici produs: Durată mai mare de

viaţă
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