หลอดไฟหนา
WhiteVision
ประเภทของหลอดไฟ: H1
ภายในบรรจุ: 2+2 หลอด
12 V,55 W
มาพรอมไฟหรี่ w5w
12336WHVSM

ความปลอดภัยที่นาหลงใหลกวาที่เคย
ความสวางที่นาหลงใหลกวาที่เคย

Philips WhiteVision เพิ่มรูปลักษณแสงสีขาวเจิดจาแบบ Xenon ใหกับไฟหนารถของคุณ เพื่อการขับขี่ที่ดีเยี่ยม ทัศ นวิสัยที่เพิ่มขึ้นดวยแสงที่สวางกวา
เดิมอยางเห็นไดช ัดซึ่งทําให WhiteVision เปนการผสมผสานสไตลและความปลอดภัยที่เขากันไดอยางสมบูรณแบบ
ทัศนวิสัยที่เ ปนเยี่ยม, รูปลักษณร ะดับพรีเ มี่ยม
ประสบการณการขับขี่ระดับพรีเมี่ยมดวยเอฟเฟกต Xenon แสงสีขาวสวางเจิดจา
ลําแสงที่เดนชัดดวยแสงสีขาวสวางเจิดจา
เอฟเฟกต Xenon สีขาวเขาคูเพื่อรูปลักษณแบบไฮเอนด
ทัศนวิสัยเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 60% เพื่อใหไดความคมชัดสูงสุด
แสงสีขาวสวางสูงสุดเพื่อใหเ ห็นไดชัดเจนยิ่งขึ้น
แสงที่เขมขึ้นเพื่อทัศนวิสัยที่เพิ่มขึ้นและการขับขี่ที่ปลอดภัยขึ้น
อุปกรณของแท, ผานการรับรองเพื่อการใชบนทองถนน 100%
ผานการรับรองเพื่อการใชบนทองถนน 100%, แสงสีขาวสวางเจิดจา 100%
อายุการใชงานยาวนานที่สุดเพื่อชวงเวลาแหงการขับขี่ที่ยาวนานกวา
หลอดไฟรถยนต Philips มีความทนทานสูง
Philips เปนตัวเลือกของผูผ ลิตรถยนตรายใหญ

หลอดไฟหนา

12336WHVSM

ไฮไลต

รายละเอียดเฉพาะ

ประสบการณขับขี่ร ะดับพรีเ มี่ยม
ใหประสิทธิภ าพเหนือหลอดไฟรถยนตสีฟาอื่นๆ ในตลาด ไฟ
หนารถ Philips WhiteVision ถือเปนตัวเลือกที่ใชสําหรับผูขับขี่
ที่ตองการขับขี่อยางมีสไตลโดยไมลดทอนความปลอดภัย ดวย
อุณหภูมิสีที่สูงและฝาครอบสีขาวมีสไตล ทําให WhiteVision
เปนการอัพเกรดไฟหนารถที่สุดยอด เทคโนโลยีการเคลือบรุนท
ี่ 3 ที่ไดรับการจดทะเบียนของ Philips นับวาเปนผลงานแหง
วิวัฒนาการชิ้นเอกซึ่งทําให WhiteVision เปนไฟหนารถชิ้นแรก
ที่ใหแสงสีขาวที่แทจ ริง
ลําแสงสีขาวที่เ ดนชัด
ไฟหนา Philips WhiteVision สองสวางใหกับทองถนนดวย
ลําแสงสีขาวที่เดนชัดที่สามารถสองสวางไดในทันที ดวยแสงสีขาว
3700K และแสงสีขาวเขม ซึ่งเปนลําแสงคุณภาพสูงเพื่อ
ประสบการณการขับขี่ระดับพรีเมี่ยม
เอฟเฟกต Xenon สีขาว
มาพรอมสองสีเขากับไฟหรี่ w5w WhiteVision ทําใหไฟ
รถยนตของคุณมีรูปลักษณพรีเมียมแบบรถยนตที่ลํ้าสมัย
ทัศนวิสัยเพิ่มขึ้นสูงสุดถึง 60%
ไดแสงเพิ่มขึ้นถึง 60% ทําใหคุณสามารถมองเห็นผูขับขี่ผ ูอื่นได
อยางชัดเจน ซึ่งเปนการเพิ่มความปลอดภัย และเพิ่มเวลาในการ
รับมือกับอุบัติเหตุที่อาจเกิดขึ้นได
แสงที่เ ขมขึ้น เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัยขึ้น
แสงสีขาวสวางสูงสุดพรอมอุณหภูมิสี 3700 เคลวิน หมายความวา
ไฟหนารถของคุณจะใหแสงสะทอนปายและสัญลักษณจ ราจรได
ดียิ่งขึ้น แสงที่มีสีขาวขึ้นทําใหคุณรูสึกตื่นตัวในตอนกลางคืน คุณ
จึงเพลิดเพลินไปกับประสบการณการขับขี่ยามคํ่าคืนไดอยาง
สบาย

ผานการรับรองเพื่อการใชบนทองถนน 100%

ผานการรับรองเพื่อการใชบนทองถนน 100%
WhiteVision คือหลอดไฟแสงสีขาวเจิดจาที่ผ านการรับรองจาก
ECE และเปนหลอดไฟชนิดแรกที่ผ านการรับรองเพื่อการใชบน
ทองถนน ใหทัศนวิสัยที่ดีเยี่ยมทั้งยังมีความปลอดภัยในคราว
เดียวกันโดยไมรบกวนรถที่อยูดานหนา
อายุการใชงานยาวนานที่สุด
ไฟหนารถ Philips WhiteVision (มีเฉพาะใน H1, H3, H4,
H7, HB3 เทานั้น) ไดรับการออกแบบมาเพื่อใหใชงานไดนาน
มีอายุการใชงานถึง 450 ชั่วโมง* ซึ่งนับวานานกวาผลิตภัณฑ
ของคูแขงอยางเห็นไดชัด ซึ่งสงผลใหมีการเปลี่ยนหลอดไฟนอย
ลงและคุมคามากขึ้น (*H4 และ H7 ทดสอบที่แรงดันไฟฟา
มาตรฐาน 13.2V)
คุณภาพสูง, ความทนทานสูง
แกวควอทซ UV นี้แข็งแรงกวาแกวแข็ง ทนทานตออุณหภูมิสุดขั้ว
และการสั่นสะเทือน ซึ่งชวยลดความเสี่ยงตอความเสียหายกอน
เวลาอันควร หลอดไฟรถยนตแกวควอทซ UV จาก Philips ชวย
เพิ่มความดันภายในหลอดไฟเพื่อผลิตแสงที่เจิดจายิ่งกวาและชวย
ยืดอายุการใชงาน
ตัวเลือกของผูผลิตรถยนต

รายละเอียดของผลิตภัณฑ
เทคโนโลยี: หลอดไฟฮาโลเจน
ประเภท: H3
ชวง: หลอดไฟ WhiteVision
การใชงาน: ไฟตัดหมอกดานหนา
การกําหนด: หลอดไฟ WhiteVision รุน H3
การรับรองจาก ECE:
ใช
ฐาน: PK22s
คุณลักษณะทางไฟฟา
ขนาดวัตต: 55 วัตต
คุณลักษณะการสองสวาง
ลูเ มน: 1450 ±15% lm
การปรับอุณหภูมิสี: สูงถึง 3700 K
อายุการใชงาน
อายุการใชงาน: 400 ชั่วโมง
ขอมูลการสั่งซื้อ
รายการใบสั่ง: 12336WHVSM
รหัสการสั่งซื้อ: 34026630
ขอมูลการบรรจุหีบหอ
EAN1: 8727900340266
EAN3: 8727900340273
ประเภทบรรจุภัณฑ: SM

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

ขอมูลผลิตภัณฑที่บรรจุแลว
นํ้าหนักรวมตอชิ้น: 73 ก.
ความสูง: 10.9 ซม.
ความยาว: 10.9 ซม.
นํ้าหนักสุทธิตอชิ้น: 7 ก.
ความกวาง:
5.9 ซม.
MOQ (สําหรับผูเ ชี่ยวชาญ): 20
ขอมูลกลองภายนอก
นํ้าหนักรวมตอชิ้น: 1.46 ก.
ความสูง: 13.6 ซม.
ความยาว: 34.7 ซม.
นํ้าหนักสุทธิตอชิ้น: 140 ก.
ความกวาง: 26.8 ซม.
ขอมูลจําเพาะผลิตภัณฑทางการตลาด
ประโยชนที่คาดหวัง: สไตล
คุณสมบัติเ ดนของผลิตภัณฑ: เอฟเฟกต Xenon สีขาวเจิด
จา
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