
 

sininen auton
ajovalopolttimo

ColorVision

 

Polttimotyyppi: H4

Pakkauskoko: 2

12 V, 60/55 W

 

12342CVPBS2

Uutta tyyliä valoilla
lisäripaus väriä

ColorVision lisää autosi valoihin ripauksen sinistä, vihreää, keltaista tai violettia.

Nämä innovatiiviset värilliset polttimot on hyväksytty tieliikennekäyttöön. Voit

kustomoida kyytisi, mutta polttimot heijastavat edelleen turvallista valkoista valoa

eteenpäin.

Väriä autoon

Lisää valoihisi sinistä, vihreää, keltaista tai violettia

Värikäs heijastinoptiikka

Saatavana yleisimpinä polttimomalleina H4 ja H7

Uusi pinnoitetekniikka tuo valoon ripauksen väriä

Näkeminen on tärkeintä

Valaise kirkkaammin, reagoi nopeammin

Värilliset ajovalopolttimot, jotka on hyväksytty tieliikennekäyttöön

Jopa 60 prosenttia enemmän valkoista valoa valaisee tien kirkkaasti

Alkuperäisosavalmistaja

Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta

Philipsin ajovalopolttimot on valmistettu korkealaatuisesta kvartsilasista

Philipsin ajovalopolttimot kestävät hyvin kosteutta.

Philipsin ajovalopolttimot kestävät hyvin UV-säteilyä.
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Kohokohdat
Saatavana H4- ja H7-polttimona

Voit tarkistaa, mikä Philips ColorVision -

polttimo sopii autoosi, osoitteessa

www.philips.com/mylamps

Lisää valoihisi väriä

Philips ColorVision antaa ajovaloille

yksilöllisen värikkään ilmeen. Räätälöi autosi

valitsemalla sininen, vihreä, keltainen tai

violetti polttimo.

Tieliikennekäyttöön hyväksytyt värilliset

auton ajovalopolttimot

ColorVision-polttimot ovat ECE-säännösten

mukaiset. Niiden mukana toimitetaan

sertifikaatti, joka vahvistaa niiden olevan

hyväksyttyjä tieliikennekäyttöön. Säilytä

sertifikaatti autossasi.

Väriä heijastinoptiikkaan

Philips ColorVision luo väriefektin

heijastamalla valoa valoumpion

heijastinpintoihin. Kytke ajovalot päälle ja tuo

pimeyteen myös ripaus väriä.

Valaise kirkkaammin, reagoi nopeammin

Paremman näkyvyyden on osoitettu

parantavan kuljettajan reaktionopeutta.

ColorVision tuottaa 60 prosenttia enemmän

näkyvyyttä, joten näkyvyys tiellä lisääntyy

25 metrillä tavanomaisiin polttimoihin

verrattuna. Näin tiellä olevien esteiden

ennakointi on helpompaa.

Uusi pinnoitetekniikka

Polttimoiden erityisen pinnoitetekniikan

ansiosta Philips ColorVision tuo ajovaloon

ripauksen väriä noudattaen kuitenkin

eurooppalaista lainsäädäntöä. Voit siis luoda

autollesi uuden tyylin, mutta polttimot

heijastavat edelleen turvallista valkoista valoa

eteenpäin.

60 prosenttia enemmän valkoista valoa

Erityisen teknologiansa ansiosta Philips

ColorVision valaisee tien tuottamalla jopa

60 prosenttia enemmän näkyvyyttä kuin

tavanomaiset polttimot. Näet edessä olevan

tien selvemmin, ja värikkäät heijastuspinnat

lisäävät autosi valoihin ripauksen väriä.

Autonvalmistajien 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.

Laadukasta kvartsilasia

UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi.

Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja

tärinää, mikä vähentää räjähdysvaaraa.

Philipsin kvartsilasiset polttimot (hehkulanka

2 650 ºC ja lasi 800 ºC) kestävät yhtäkkisiä

lämpötilamuutoksia. Koska UV-kvartsilasi

kestää korkeaa sisäistä painetta, polttimo

tuottaa tehokkaamman valon.
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Tekniset tiedot
Tuotteen kuvaus

Tekniikka: halogeeni

Tyyppi: H4

Valikoima: ColorVision

Käyttö: kaukovalo, lähivalo

Nimike: H4 ColorVision

ECE-tyyppihyväksyntä: KYLLÄ

Kanta: P43t-38

Sähkötiedot

Jännite: 12 V

Teho: 60/55 W

Valon ominaisuudet

Valovirta: 1 650/1 000 +-15 % lm

Värilämpötila: 3 350 K

Käyttöikä

Käyttöikä: jopa 400 tuntia

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: 12342CVPBS2

Tilauskoodi: 36793528

Pakkauksen tiedot

EAN3: 8727900367942

EAN1: 8727900367935

Pakkaustyyppi: S2

Pakatun tuotteen tiedot

Määrä pakkauksessa: 2

Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille):

10

Korkeus: 12,8 cm

Leveys: 4,7 cm

Pituus: 11 cm

Ulkopakkauksen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 0,66 kg

Korkeus: 13,6 cm

Pituus: 29 cm

Leveys: 12 cm

Markkinointitiedot

Odotetut hyödyt: tyyli
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