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Vision

 

Typ av lampa: H1

1-pack

12 V, 55 W

 

12258PRB1

Känn dig trygg, kör säkert
Upp till 30 % bättre sikt jämfört med en standardlampa

Vision strålkastarlampor producerar upp till 30 % bättre sikt jämfört med en

standardbillampa och garanterar en utmärkt ljusstråle till ett väldigt fördelaktigt

pris med originalutrustningskvalitet för ökad säkerhet och komfort.

Bättre prestanda än en standardstrålkastarlampa för bilar

Vision-lampor projicerar längre ljusstrålar än standardlampor

Säkerheten på vägen börjar med att se och att synas

Ett brett utbud av 12 V-lampor för alla funktioner

Byt ut båda dina strålkastarlampor vid samma tillfälle för bättre säkerhet

Tillverkare av originalutrustning

Philips är det främsta valet för större biltillverkare.

Prisbelönt billampstillverkare

Följer ECE-certifieringens höga kvalitetsst.

Mycket tålig billampa av väldigt hög kvalitet

Philips billampor är tillverkade i kvartsglas av hög kvalitet

Philips billampor är ytterst motståndskraftiga mot fukt

Philips billampor är ytterst UV-tåliga



strålkastarlampa för bil 12258PRB1

Funktioner
Upp till 30 % bättre sikt

Våra ljuslösningar ger en kraftfull och exakt

ljusstråle med maximal effekt. Vi producerar

ständigt de bästa och effektivaste

ljuslösningarna eftersom vi vet att vårt

högkvalitativa ljus en dag kan rädda liv

Bättre sikt och reaktionstid

Ljus är en grundläggande del av

körupplevelsen och ljus är den första och

enda delen av säkerhetscirkeln som faktiskt

hjälper till att förhindra olyckor. Philips

främjar aktivt säkerhetsskydd för att

förhindra olyckor genom att öka den allmänna

sikten och belysningen av vägen.

Biltillverkarens val

I 100 år har Philips varit i framkant i

fordonsbelysningsbranschen och introducerat

tekniska innovationer som har blivit standard

för moderna fordon. Idag är varannan bil i

Europa och var tredje bil globalt sett utrustad

med Philips-belysning.

Byt ut parvis

Du rekommenderas att byta dem parvis för en

symmetrisk ljusprestanda

Utformad för flera användningsområden

Vilken 12 V-lampa för vilken funktion? Philips

Automotive-erbjudandet inkluderar alla

bilspecifika funktioner: helljus, halvljus,

dimljus fram, blinkers fram, bak och på sidan,

bromsljus, backljus, dimbakljus,

registreringsskyltslampor, parkeringsljus bak

och invändig belysning.

ECE-godkänd

Philips produkter och tjänster för fordon

anses vara bäst i klassen, både på marknaden

för originalutrustning och eftermarknaden.

Våra produkter, som tillverkats av

högkvalitativa material och testas enligt de

högsta specifikationerna, är utvecklade för att

maximera våra kunders säkerhet och

bekvämlighet under körningen. Hela

produktutbudet är noggrant testat,

kontrollerat och certifierat (ISO 9001, ISO

14001 och QSO 9000) enligt de högsta ECE-

kraven. Enkelt uttryckt: kvalitet du kan lita på.

Kvartsglas av hög kvalitet

UV-kvartsglas är starkare än härdat glas och

klarar extrema temperaturer och vibrationer,

vilket minimerar risken för explosion. Philips

kvartsglaslampor (glödtråd 2 650 ºC och glas

800 ºC) kan stå emot kraftiga

temperaturförändringar. Eftersom trycket

inuti lampan är högre kan UV-kvartsglaset

producera starkare ljus.

Fukttålig

Endast en lysande glödlampa i kvartsglas

(glödtråd 2 650 °C, glas 800 °C) kan stå emot

kraftiga temperaturförändringar som när en

droppe kallt vatten nuddar vid den heta

glödlampan, vilket kan hända när du kör

igenom vatten med en trasig strålkastare.

Prisbelönade billampor

Våra lampor får ofta utmärkelser av

fordonsexperter.
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Specifikationer
Förpackningsinformation

Förpackningstyp: B1

EAN1: 8711500475169

EAN3: 8711500475176

Elektriska specifikationer

Spänning: 12 V

Wattal: 55 W

Livslängd

Livslängd: Upp till 400 timmar

Ljusegenskaper

Lumen: 1 690 +5 %–7 % lm

Färgtemperatur: Upp till 3 200 K

Beställningsinformation

Beställningspost: 12258PRB1

Beställningskod: 47516930

Förpackningsinformation

Bruttovikt per del: 0,22 kg

Höjd: 11 cm

Längd: 19,5 cm

Bredd: 15,3 cm

Produktbeskrivning

Typ: H1

Tillämpning: Helljus, Främre dimljus, Halvljus

Beteckning: H1 Vision

ECE-certifierad

ECE-märkning: E1 21P

Sortiment: Vision

Teknik: Halogen

Sockel: P14,5s

Produktinformation i förpackning

Antal i förpackning: 1

Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 10

Bruttovikt per del: 22 g

Höjd: 13,5 cm

Längd: 2,568 cm

Nettovikt per del: 6,255 g

Antal i förpackning/minsta beställningsantal:

10

Bredd: 9,5 cm

Försäljningsspecifikationer

Väntade fördelar: Mer ljus

Produktbeskrivning: Upp till 30 % bättre sikt
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