หลอดไฟหนา
X-tremeVision
ประเภทของหลอดไฟ: H1
ภายในบรรจุ: 2 หลอด
12 V,55 W

12258XVS2

ความปลอดภัยที่รูสึกได เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย
เพิ่มวิสัยทัศนของคุณบนทองถนน

หลอดไฟหนาฮาโลเจน Philips X-tremeVision ใหทัศ นวิสัยเพิ่มขึ้นถึง 100% X-tremeVision ไดรับการ
ออกแบบมาดวยเทคโนโลยีที่ลํ้าสมัยเพื่อใหไดแสงที่สวางเหนือชั้น ซึ่งเปนไปตามมาตรฐาน ECE ที่ถูกกฎหมาย
บนทองถนน
ใหแสงสวางมากขึ้น 100% เพื่อทัศนวิสัยสูงสุด*
มองเห็นไดไกลขึ้นและตอบสนองไดไวขึ้นดวยทัศนวิสัยที่มากขึ้นถึง 100%
ยกระดับความปลอดภัยดวยทัศนวิสัยที่เ พิ่มขึ้น
ความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการขับขี่ที่มากกวา
แสงเจิดจาไดร ับการตรวจสอบรับรองอยางสมบูร ณ ใชไดตามกฎหมาย
เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสูงของการรับรองจาก ECE
ไฟหนาคุณภาพสูงและสุดทนทาน
Philips เปนตัวเลือกของผูผ ลิตรถยนตรายใหญ
เปลี่ยนไฟหนาของคุณทั้งคูพรอมกันเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น
ผูผ ลิตหลอดไฟรถยนตที่ไดรับรางวัล
หลอดไฟรถยนต Philips ผลิตจากแกวควอทซคุณภาพสูง^
หลอดไฟรถยนต Philips มีความทนทานตอความชื้นสูง^
หลอดไฟรถยนต Philips มีความทนทานตอ UV สูง
หลอดไฟ 12V หลากรุนสําหรับทุกฟงกชัน
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ไฮไลต
ทัศนวิสัยบนทองถนนเพิ่มขึ้น 100%
อางอิงจากการออกแบบที่ไมเหมือนใครของผลิตภัณฑ ทําให XtremeVision สองแสงบนทองถนนไดสวางเหนือชั้น
คุณภาพและทัศนวิสัยที่ดีเ ยี่ยม
X-tremeVision ใหเวลาตามสนองที่ไวขึ้นดวยการรับรูถึงสิ่ง
กีดขวางและสัญญาณจราจรไดลวงหนา แสงไฟนับเปนสวน
สําคัญของการขับขี่ และแสงไฟยังเปนกุญแจสําคัญในการปองกัน
อุบัติเหตุอีกดวย ผลิตภัณฑนี้ชวยปองกันอุบัติเหตุโดยการเพิ่ม
ทัศนวิสัยโดยรวมและทําใหทองถนนที่สวางสดใส
ผานการรับรองจาก ECE
X-tremeVision มีคุณสมบัติควบถวนตามขอบังคับของ ECE วา
ดวยการใชทองถนนตามกฎหมาย
ออกแบบมาเพื่อการใชที่หลากหลาย

ตัวเลือกของผูผลิตรถยนต

พลันที่รุนแรงได แกวควอทซ UV สามารถสรางแสงที่สองสวางได
ดวยความสามารถในการยึดแรงดันที่เพิ่มขึ้นเอาไวภ ายในหลอด
^การใชแตกตางกันไปตามประเภทหลอดไฟ
ความทนทานตอความชื้น

กวา 100 ปมาแลวที่ Philips เปนผูผ ลิตชั้นนําของอุตสาหกรรม
ดานผลิตภัณฑสองสวางในรถยนต และนําเสนอนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีที่กลายมาเปนมาตรฐานของรถยนตสมัยใหม วันนี้
หนึ่งในสองคันของรถยนตในยุโรป และหนึ่งในสามคันของ
รถยนตทั่วโลกนั้นใชผ ลิตภัณฑสองสวางของ Philips
หลอดไฟรถยนตที่ไดร ับการยกยอง

มีเพียงหลอดไฟที่ทําจากแกวควอทซ (ไสหลอด 2650°c แกว
800°c) ที่สามารถทนตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทันทีทันใดได
: เชน ถามีหยดนํ้าเย็นตกกระทบหลอดไฟที่กําลังรอน ซึ่งอาจเกิด
ขึ้นไดเมื่อคุณขับผานนํ้าขณะมีไฟหนาที่ชํารุดอยู ^การใชงาน
แตกตางกันไปตามประเภทหลอดไฟ
ทนตอ UV

ควรเลือกหลอดไฟ 12V รุนใดสําหรับฟงกชันนั้นๆ ไดอยางไร
ผลิตภัณฑ Philips Automotive มีพรอมสําหรับทุกฟงกชัน
พิเศษของรถ : ไฟสูง ไฟตํ่า ไฟตัดหมอกดานหนา ไฟสัญญาณ
ดานหนา ไฟสัญญาณดานขาง ไฟสัญญาณดานหลัง ไฟเบรค
ไฟถอยหลัง ไฟตัดหมอกดานหลัง ไฟปายทะเบียนรถ ไฟระบุ
ตําแหนงดานหลัง/ไฟจอด ไฟภายใน

หลอดไฟของเรามักจะไดการแนะนําจากผูเชี่ยวชาญดานรถยนต
แกวควอทซคุณภาพสูง
เทคโนโลยีการเคลือบปองกัน UV พิเศษของ Philips ปกปอง
หลอดไฟหนารถจากรังสีอัลตราไวโอเลตที่เปนอันตราย ทําให
แกวควอทซที่เคลือบ UV ของ Philips เหมาะสําหรับการขับขี่ใน
ทุกสภาวะ และรองรับการใชงานที่ยาวนานในเวลาเดียวกัน

เปลี่ยนเปนคู

ขอแนะนําใหเปลี่ยนเปนคูเพื่อประสิทธิภ าพไฟที่สมดุล

แกวควอทซ UV นี้แข็งแรงกวาแกวแข็ง และทนทานตออุณหภูมิ
สุดขั้วและการสั่นสะเทือน ทําใหปลอดภัยจากความเสี่ยงตอการ
ระเบิด หลอดไฟแกวควอทซ Philips (ไสหลอด 2650º C และ
แกว 800º C) สามารถทนตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับ
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รายละเอียดเฉพาะ
ขอมูลการบรรจุหีบหอ
ประเภทบรรจุภัณฑ: S2
EAN1: 8727900360646
EAN3: 8727900360653

ขอมูลการสั่งซื้อ
รายการใบสั่ง: 12258XVS2
รหัสการสั่งซื้อ: 36064628
ขอมูลกลองภายนอก
นํ้าหนักรวมตอชิ้น: 0.362 กก.
ความสูง: 14 ซม.
ความยาว: 29.6 ซม.
ความกวาง: 11.6 ซม.

คุณลักษณะทางไฟฟา
แรงดันไฟฟา: 12 V
ขนาดวัตต: 55 วัตต
อายุการใชงาน
อายุการใชงาน: 350 ชม.

รายละเอียดของผลิตภัณฑ
ประเภท: H1
การใชงาน: ไฟสูง, ไฟตัดหมอกดานหนา, ไฟตํ่า
การกําหนด: H1 X-tremeVision
การรับรองจาก ECE: ใช
ชวง: วิสัยทัศนสูงสุด
เทคโนโลยี:

คุณลักษณะการสองสวาง
ลูเ มน: 1550 ±15% lm

ขอมูลการสั่งซื้อ

© 2021 Philips Lighting Holding B.V.
สงวนลิขสิท ธิ์

วัน ที่ออก 2021‑03‑23
เวอรชัน : 7.0.2

ขอมูลจําเพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา เครื่องหมายการคาเปน สมบัติของ
Philips Lighting Holding B.V. หรือเจาของราย
นั้น ๆ
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EAN: 87 27900 36064 6
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เทคโนโลยี:
หลอดไฟฮาโลเจน
ฐาน: P14,5s
ขอมูลผลิตภัณฑที่บรรจุแลว
นํ้าหนักรวมตอชิ้น: 36.2 ก.
ความสูง: 12.62 ซม.
ความยาว: 10.6 ซม.
นํ้าหนักสุทธิตอชิ้น: 5.95 ก.
จํานวนในแพ็ค / MOQ:
10
ความกวาง: 5.6 ซม.
ขอมูลจําเพาะผลิตภัณฑทางการตลาด
ประโยชนที่คาดหวัง: สวางกวา
คุณสมบัติเ ดนของผลิตภัณฑ: ทัศนวิสัยเพิ่มขึ้น 100%

