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Turvallisuus ei ole koskaan näyttänyt näin hyvältä

Voimakkaan valkoinen Xenon-tehoste

Philips WhiteVision -polttimot lisäävät autosi ajovaloihin voimakkaan valkoisen

Xenon-efektin, joka parantaa ajokokemusta pimeällä. WhiteVision-polttimoiden

kirkkaammassa ja 60 % valkoisemmassa valossa yhdistyvät tyyli ja turvallisuus.

Parasta näkyvyyttä, ensiluokkaista tyyliä

Ensiluokkainen ajokokemus voimakkaan valkoisella Xenon-efektillä

Selkeä valokeila ja voimakkaan valkoinen valo

Erittäin tyylikäs valkoinen Xenon-efekti

Jopa 60 % enemmän näkyvyyttä – näe ympäristö selkeästi

Erittäin valkoisella valolla parempi kontrasti

Parempi kontrasti lisää näkyvyyttä ja ajon turvallisuutta

Alkuperäisosa, täysin hyväksytty tieliikennekäyttöön

Täysin hyväksytty tieliikennekäyttöön, voimakkaan valkoinen valo

Luokkansa paras käyttöikä takaa miellyttävän ajokokemuksen pidempään

Philipsin ajoneuvopolttimot ovat erittäin kestäviä

Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta



auton ajovalopolttimo 12258WHVB1

Kohokohdat Tekniset tiedot
Täysin hyväksytty tieliikennekäyttöön

WhiteVision on ECE-sertifioitu ja

ensimmäinen tieliikennekäyttöön hyväksytty

voimakkaan valkoinen valo. Se tarjoaa

parhaan mahdollisen näkyvyyden

turvallisuudesta tinkimättä ja häikäisemättä

edessä olevia autoja.

Ensiluokkainen ajokokemus

Philipsin WhiteVision -polttimot päihittävät

markkinoiden kaikki siniset ajovalopolttimot ja

ovat oikea valinta kuljettajille, jotka

haluavat ajaa tyylillä tinkimättä

turvallisuudesta. WhiteVision-polttimoissa on

korkea värilämpötila ja tyylikäs valkoinen

kupu, joten ne uudistavat ajovalosi

kertaheitolla. Philipsin patentoitu kolmannen

sukupolven pinnoitetekniikka viimeistelee

tämän mullistavan taidonnäytteen ja tekee

WhiteVision-polttimosta ensimmäisen todella

valkoisen ajovalopolttimon.

luokkansa paras käyttöikä

Philips WhiteVision -ajovalopolttimot on

suunniteltu kestämään. Niiden pitkä ja

luotettava jopa 450 tunnin käyttöikä* on

huomattavasti pidempi kuin muilla

valmistajilla. Vaihtoja tarvitaan harvemmin,

joten pidemmät vaihtovälit säästävät

kustannuksia. (*H4 ja H7 testattiin 13, 2 V:n

vakiojännitteellä)

Ajoneuvovalmistajien valinta

Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut

ajoneuvovalojen edelläkävijä. Se on luonut

teknisiä innovaatioita, joista on tullut

nykyaikaisten autojen vakiovarusteita.

Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka

kolmas auto maailmanlaajuisesti on

varustettu Philipsin polttimoilla.

Puhtaan valkoinen valokeila

Erittäin valkoinen valo, jonka värilämpötila on

jopa 3 700 kelviniä, heijastuu paremmin

liikennemerkeistä ja opasteista. Valkoisempi

valo pitää sinut valppaana pimeään aikaan,

joten ajaminen on miellyttävämpää yöllä.

Parempi kontrasti lisää turvallisuutta

Erittäin valkoinen valo, jonka värilämpötila on

3 700 kelviniä, heijastuu paremmin

liikennemerkeistä ja opasteista. Valkoisempi

valo pitää sinut valppaana pimeään aikaan,

joten ajaminen on miellyttävämpää yöllä.

Korkealaatuinen ja kestävä

UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi.

Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja

tärinää, mikä vähentää rikkoutumisen riskiä.

Philipsin UV-kvartsilasiset polttimot kestävät

myös enemmän polttimon sisäistä painetta,

minkä ansiosta ne tuottavat voimakkaamman

ja kestävämmän valon.

Jopa 60 % enemmän näkyvyyttä

Valoteho on jopa 60 % parempi, joten muut

tielläliikkujat näkevät autosi selvemmin. Tämä

parantaa turvallisuutta ja saat enemmän

aikaa reagoida mahdollisissa vaaratilanteissa.

Valkoinen Xenon-efekti

WhiteVision antaa autosi ajovaloille

huippuluokan autojen korkealaatuisen

tyylikkyyden.

Tuotteen kuvaus

Tekniikka: halogeeni

Tyyppi: H1

Valikoima: WhiteVision

Käyttö: kaukovalo, lähivalo, lisäkaukovalo

Nimike: H1 WhiteVision

ECE-tyyppihyväksyntä

Kanta: P14.5s

Sähkötiedot

Jännite: 12 V

Teho: 55 W

Valon ominaisuudet

Valovirta [lm]: 1 550 ±15 % lm

Värilämpötila: Jopa 3 700 kelviniä

Käyttöikä

Käyttöikä: Jopa 350 tuntia

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: 12258WHVB1

Tilauskoodi: 37156730

Pakkauksen tiedot

EAN3: 8727900371574

EAN1: 8727900371567

Pakkaustyyppi: B1

Pakatun tuotteen tiedot

Määrä pakkauksessa: 1

Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille):

10

Korkeus: 12,9 cm

Leveys: 2,7 cm

Pituus: 9,5 cm

Kokonaispaino/pakkaus: 17 g

Nettopaino/kpl: 7 g

Ulkopakkauksen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 0,35 kg

Korkeus: 14,6 cm

Pituus: 20,1 cm

Leveys: 14,4 cm

Markkinointitiedot

Odotetut hyödyt: tyyli

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet:

voimakkaan valkoinen Xenon-efekti

* Verrattuna tavallisiin halogeenipolttimoihin

* *Ominaisuudet vaihtelevat polttimotyyppien mukaan
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