Philips ColorVision
Modrá žárovka do
automobilových
světlometů

Typ žárovky: H4
Balení: 2 kusy
12 V, 60/55 W

Nový styl osvětlení
Obarvi si svět
Žárovky ColorVision přidají barvu do optiky vozu – modrou, zelenou, žlutou nebo
fialovou. Tyto inovativní barevné autožárovky jsou schválené pro silniční použití, takže
máte možnost si vylepšit zážitky z jízdy a zároveň svítit bezpečným bílým světlem.
Barevná úprava světel vašeho vozu
• Obarvěte si světla modrou, zelenou, žlutou nebo fialovou
• Určeno pro optiku reflektoru a barevné přizpůsobení
• Dostupné v nejoblíbenějších verzích autožárovek: H4 a H7
• Nová technologie potahu promění světlo dotykem barvy

12342CVPBS2

Uvidíte vše
• Rychlejší reakce v lepším světle
• Barevné autožárovky, které jsou schválené pro silniční užití
• Osvětlete silnici až o 60 % více
Výrobce originálního vybavení
• Philips je volbou velkých automobilových výrobců
• Automobilové žárovky Philips jsou vyrobeny z vysoce kvalitního křemenného skla
• Automobilové žárovky Philips jsou vysoce odolné proti vlhkosti
• Automobilové žárovky Philips jsou vysoce odolné proti UV záření

Modrá žárovka do automobilových světlometů

12342CVPBS2

Typ žárovky: H4 Balení: 2 kusy, 12 V, 60/55 W

Přednosti
Dostupné ve verzích H4 a H7

Určeno pro optiku reflektoru

O 60 % lepší vidění
Díky použité technologii osvětlí žárovky Philips
ColorVision silnici až o 60 % více než jakákoli
jiná, standardní žárovka. Budete mít tedy
zřetelnější výhled na silnici a barevnou optiku
světlometů
Volba automobilových výrobců

Chcete-li zjistit, která žárovka Philips
ColorVision se hodí pro vaše auto, přejděte na
adresu www.philips.com/mylamps

Systém Philips ColorVision vytváří barevné
efekty odrazem světla do optiky světlometu.
Zapněte světlomety a posviťte si trochu
barevně.

Obarvěte si světla
Rychlejší reakce v lepším světle

Systém Philips ColorVision vám umožní
zabarvit optiku auta podle svého. Můžete volit
z modré, zelené, žluté nebo fialové a vylepšit si
zážitky z jízdy.
Barevné autožárovky schválené pro
silniční užití

Žárovky ColorVision splňují všechny předpisy
ECE a dodávají se s certifikační kartičkou
dokládající schválení pro silniční provoz. Vždy
mějte certifikát u sebe v autě.

Je prokázáno, že zvýšená viditelnost přispívá
k rychlejším reakcím řidičů. Protože
autožárovky ColorVision poskytují o 60 %
lepší vidění, zvýší vaši viditelnost o 25 metrů ve
srovnáním se standardními typy. Budete lépe
předvídat případné překážky na silnici.

Již 100 let je společnost Philips na přední pozici
v oboru automobilového osvětlení. Stále
zavádí technologické inovace, z nichž se stal
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.
Vysoce kvalitní křemičité sklo

Nová technologie potahu

Díky speciálnímu potahu žárovek propůjčuje
Philips ColorVision světlometu nádech barvy,
který je v souladu s evropskou legislativou.
Takže máte možnost si vylepšit zážitky z jízdy a
zároveň svítit bezpečným bílým světlem.

Křemičité sklo UV je pevnější než tvrzené sklo
a je vysoce odolné proti extrémním teplotám a
vibracím, což odstraňuje riziko výbuchu.
Žárovky Philips vyrobené z křemičitého skla
(vlákno 2 650 ºC a sklo 800 ºC) jsou schopny
vydržet silný tepelný šok. Díky funkci
zvýšeného tlaku uvnitř žárovky je křemičité
sklo UV schopné produkovat výkonnější
světlo.

Modrá žárovka do automobilových světlometů
Typ žárovky: H4 Balení: 2 kusy, 12 V, 60/55 W

Specifikace
Popis výrobku
•
•
•
•
•
•
•

Technologie: Halogenové
Typ: H4
Řada: ColorVision
Aplikace: Dálková světla, Potkávací světla
Označení: H4 ColorVision
Homologace ECE: Ano
Základna: P43t-38

Údaje na obalu

• EAN3: 8727900367942
• EAN1: 8727900367935
• Typ balení: S2

Informace na obalu výrobku

Elektrické vlastnosti
• Napětí: 12 V
• Příkon: 60/55 W

• Množství v balení: 2
• Minimální objednací množství (pro profesionály):
10
• Výška: 12,8 cm
• Šířka: 4,7 cm
• Délka: 11 cm

Charakteristika světla

Informace na vnějším balení

• Lumeny: 1 650/1 000 +-15 % lm
• Teplota barev: 3 350 K

Životnost

• Životnost: Až 400 h

Informace pro objednávání

• Zadání objednávky: 12342CVPBS2
• Objednací kód: 36793528

•
•
•
•

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0,66 kg
Výška: 13,6 cm
Délka: 29 cm
Šířka: 12 cm

Marketingové specifikace
• Očekávané výhody: Styl
•
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