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Kør med stil
Ultimativ lysstyrke og enestående elegant blåt lys

BlueVision ultra forlygter er udviklet til bilister, som ønsker at giver deres køretøj et

personligt præg. Med BlueVision ultra kan bilisterne få en blue xenon-effekt takket

være den unikke Gradient Coating™-teknologi, som er enestående i en fuldt

typegodkendt lampe.

Den bedste blå Xenon-effekt til halogenlamper

Mere stil med 4000 K blå xenon-effekt i forlygterne

BlueVision ultra er baseret på Gradient Coating™-teknologi

2 W5W signallamper tilbydes med BlueVision ultra

Bredt udvalg af 12 V lyskilder til alle funktioner

Skift begge lyskilder samtidig af hensyn til sikkerheden

Original udstyrsproducent

Philips er alle større bilfabrikanters foretrukne valg

Prisvindende autopæreproducenter

Overholder de høje kvalitetsstandarder i E-typegodkendelsen

Autopære af meget høj kvalitet og med ultrahøj modstandsdygtighed

Philips autopærer er fremstillet af quartz-glas af høj kvalitet

Philips autopærer er yderst modstandsdygtige over for fugt

Philips autopærer er yderst UV-varmebestandige
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Vigtigste nyheder
2 W5W signallamper tilbydes

Giv din bil et elegant blåt udseende ved hjælp

af de 2 blå W5W

4000 K klart hvidt lys

BlueVision ultra giver 4000 K klart hvidt lys

på vejen og en unik blå xenon-effekt i

forlygten og er det rette valg til bilister, som

ønsker at køre med stil uden at gå på

kompromis med sikkerheden.

En unik belægningsteknologi

Takket være den eksklusive Gradient

Coating™-teknologi øger BlueVision ultra

yderligere xenon-effekten i forlygten.

Foretrækkes af bilfabrikanter

Philips har i 100 år været den førende

virksomhed inden for lys til biler og har

introduceret teknologiske innovationer, som

er blevet standard for moderne biler. I dag er

en ud af to biler i Europa og en ud af tre biler

på verdensplan udstyret med belysning fra

Philips

Skift parvis

Vi anbefaler stærkt, at lyskilderne udskiftes

parvis for at få symmetrisk lys

Designet til flere slags brug

Hvilken 12 V lyskilde til hvilken funktion?

Philips Automotive tilbyder alle bilspecifikke

funktioner: fjernlys, nærlys, tågeforlygter,

forreste blinklys, blinklys på siden, bageste

blinklys, bremselys, baklys, tågebaglygter,

nummerpladelys, bageste

positions-/parkeringslys og indre lys

E-typegodkendelse

Philips Automotive sætter en ære i at

producere de bedste produkter og tjenester i

klassen, både på Original Equipment

Manufacturer-markedet samt på markedet for

reservedele. Vores produkter er fremstillet af

kvalitetsmaterialer og testet efter de højeste

specifikationer for at give vore kunder

maksimal sikkerhed og kørekomfort. Hele

vores produktion gennemgår omhyggelig

testning, kontrol og certificering (ISO 9001,

ISO 14001 og QSO 9000) efter de højeste

ECE-krav

Quartz-glas af høj kvalitet

UV-Quartz-glas er stærkere end hårdt glas og

yderst modstandsdygtigt over for ekstreme

temperaturer og vibrationer, hvilket

eliminerer risikoen for eksplosion. Philips-

lyskilder af quartz-glas (glødetråd 2 650ºC og

glas 800ºC) kan modstå voldsomme termiske

chok. På grund af muligheden for øget tryk i

lyskilden kan UV-quartz-glas generere mere

kraftigt lys.

Modstandsdygtig over for fugt

Kun glødepærer fremstillet af quartz-glas

(glødetråd 2650°C, glas 800°C) kan modstå

termiske chok - f.eks. hvis en dråbe koldt vand

rammer den varme pære, hvilket kan ske, hvis

du kører igennem vand med en defekt

forlygte.

Prisvindende autopærer

Vores lyskilder modtager ofte priser fra

autoeksperter
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Specifikationer
Emballagedata

Emballagetype: B1

EAN1: 8727900350302

EAN3: 8727900350319

Elektriske karakteristika

Spænding: 12 V

Watt-tal: 60/55 W

Levetid

Levetid: 400 t

Lyskarakteristika

Farvetemperatur: 4000 K

Lumen: 1650 lm

Oplysninger om bestilling

Ordreindtastning: 12342BVUB1

Ordrekode: 35030230

Emballageoplysninger

Bruttovægt pr.del: 0,4 kg

Højde: 14,2 cm

Længde: 25,5 cm

Bredde: 14,5 cm

Produktbeskrivelse

Type: H4

Anvendelse: Fjernlys, Forreste tågelys,

Nærlys

Betegnelse: H4 BlueVision ultra

ECE-godkendelse

Sortiment: BlueVision Ultra

Teknologi: Halogen

Base: P43t-38

Medfølgende produktoplysninger

Bruttovægt pr.del: 40 g

Højde: 13,5 cm

Længde: 4,798 cm

Nettovægt pr.del: 21,5 g

Pakkeantal / mindste ordremængde: 10

Bredde: 9,5 cm

Markedsføringsspecifikationer

Forventede fordele: Styling

Produktoplysning: Xenon ultimativ effekt
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