žárovka do automobilového
světlometu
WhiteVision

Typ žárovky: H1
Balení: 1 kus
12 V, 55 W
Styl

Bezpečnost ještě nikdy nebyla tak atraktivní
Intenzivní bílý xenonový efekt
Žárovky Philips WhiteVision dodávají světlometům intenzivní xenonový vzhled a
poskytují prvotřídní zážitek z jízdy v noci. Kombinace zvýšeného jasu a o 60 %
bělejšího světla žárovek WhiteVision zaručuje perfektní styl a bezpečnost.
12258WHVB1

Maximální viditelnost, nádherný vzhled
Prvotřídní zážitek z jízdy s intenzivním bílým xenonovým efektem
Ostrý paprsek s intenzivním bílým světlem
Bílý xenonový efekt pro špičkový vzhled
O 60 % lepší vidění pro maximální zřetelnost
Maximálně bílé světlo pro větší kontrast
Větší kontrast pro zlepšenou viditelnost a bezpečnější jízdu
Originální vybavení, 100% schválení pro silniční použití
100% schválení pro silniční použití, 100% intenzivní bílé světlo
Nejlepší životnost ve své třídě pro delší potěšení z jízdy
Automobilové žárovky Philips jsou vysoce odolné
Philips je volbou velkých automobilových výrobců

žárovka do automobilového světlometu

12258WHVB1

Přednosti

Speciﬁkace

100% schválení pro silniční použití
Žárovky WhiteVision mají certiﬁkaci ECE a
jsou prvním intenzivním bílým světlem
schváleným pro silniční použití. Poskytnou vám
perfektní viditelnost, aniž byste ohrožovali
bezpečnost oslněním automobilu před vámi.
Nádherný zážitek z jízdy
Výkon světlometů Philips WhiteVision
překonává všechny modré žárovky do
automobilů na trhu. Jedná se o správnou volbu
pro řidiče, kteří chtějí jezdit stylově a zároveň
nehodlají obětovat bezpečnost. Žárovky
WhiteVision mají teplotu barev a stylový bílý
vršek: dokonalé pro vylepšení vašich
světlometů. Patentovaná potahová technologie
3. generace od společnosti Philips je
mistrovský kousek, díky němuž je výrobek
WhiteVision prvním světlometem se skutečně
bílým světlem.
Nejlepší životnost ve své třídě
Světlomety Philips WhiteVision jsou navrženy
tak, aby vydržely. Nabízejí vám dlouhou a
spolehlivou životnost až 450 hodin*. To je
výrazně více než u konkurenčních nabídek.
Výsledkem je menší počet výměn a lepší
poměr cena/výkon. (*verze H4 a H7 testovány
při standardním napětí 13,2 V)

standard moderních automobilů. V současnosti
je osvětlením značky Philips vybaven jeden
z každých dvou automobilů v Evropě,
v celosvětovém měřítku je to pak jeden ze tří.
Ostrý bílý paprsek
Prostřednictvím 3 700 kelvinů a intenzivního
bílého světla osvětlují světlomety Philips
WhiteVision silnici ostrým bílým paprskem,
který okamžitě prosvítí tmu. Prvotřídní světlo
pro prvotřídní zážitek z jízdy.
Větší kontrast, bezpečnější jízda
Maximálně bílé světlo s barevnou teplotou až
3 700 K znamená, že světlomety poskytují
lepší odrazy od vodorovného dopravního
značení a dopravních značek. Bělejší světlo vás
v noci udrží v pohotovosti, takže si můžete
vychutnat příjemnější zážitek z noční jízdy.
Vysoká kvalita, vysoká odolnost
Křemičité sklo UV je pevnější než tvrzené sklo
a je vysoce odolné proti extrémním teplotám a
vibracím, což odstraňuje riziko brzkého selhání.
Automobilové žárovky Philips vyrobené
z křemičitého skla UV umožňují větší tlak
v žárovce, což vytváří silnější světlo
a prodlužuje životnost.
Až o 60 % lepší vidění
Výstup světla zlepšený až o 60 % zvyšuje vaši
viditelnost pro ostatní účastníky silničního
provozu. Zlepšuje bezpečnost, protože jim
poskytuje delší čas na reakci na potenciální
nebezpečí na silnici.

Volba automobilových výrobců

Bílý xenonový efekt
Žárovky WhiteVision propůjčují automobilovým
světlům prvotřídní vzhled špičkových
automobilů.
Již 100 let je společnost Philips na přední
pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále
zavádí technologické inovace, z nichž se stal

Popis výrobku
Technologie: Halogenové
Typ: H1
Řada: WhiteVision
Aplikace: Dálková světla, Potkávací světla,
Přídavná dálková světla
Označení: H1 WhiteVision
Homologace ECE: Ano
Základna: P14.5s
Elektrické vlastnosti
Napětí: 12 V
Příkon: 55 W
Charakteristika světla
Lumeny: 1 550 ±15 % lm
Teplota barev: až 3 700 K
Životnost
Životnost: Až 350 h
Informace pro objednávání
Zadání obj.: 12258WHVB1
Objednací kód: 37156730
Údaje na obalu
EAN3: 8727900371574
EAN1: 8727900371567
Typ balení: B1
Informace na obalu výrobku
Množství v balení: 1
Minimální objednací množství (pro
profesionály): 10
Výška: 12,9 cm
Šířka: 2,7 cm
Délka: 9,5 cm
Hrubá hmotnost jednoho kusu: 17 g
Čistá hmotnost na kus: 7 g
Informace na vnějším balení
Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0,35 kg
Výška: 14,6 cm
Délka: 20,1 cm
Šířka: 14,4 cm
Marketingové speciﬁkace
Očekávané výhody: Styl
Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Intenzivní
bílý xenonový efekt
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* V porovnání se standardními halogenovými žárovkami
* *Použití se liší v závislosti na typu žárovky

