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Drive with care
Pidempi käyttöikä, pidempi vaihtoväli

Oletko kyllästynyt vaihtamaan ajovalopolttimoita jatkuvasti? Philips LongLife

EcoVision -polttimot kestävät pitkään, joten ne vähentävät huollon tarvetta.

Selvästi pidempi käyttöikä kuin tavallisilla polttimoilla

100 000 km ilman polttimoiden vaihtoa

Korkealaatuinen hehkulanka vähentää huoltoa

Pidempi vaihtoväli vähentää jätettä

Laaja valikoima 12 V:n polttimoja kaikkiin käyttötarkoituksiin

Vaihda molemmat ajovalopolttimot samalla kertaa turvallisuuden parantamiseksi

Alkuperäisosavalmistaja

Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta.

Palkittu ajovalopolttimoiden valmistaja

Täyttää ECE-tyyppihyväksynnän tiukat vaatimukset

Erittäin korkealaatuinen ja kestävä ajovalopolttimo

Philipsin ajovalopolttimot on valmistettu korkealaatuisesta kvartsilasista

Philipsin ajovalopolttimot kestävät hyvin kosteutta.

Täyttää ECE-tyyppihyväksynnän tiukat vaatimukset

Philipsin ajovalopolttimot kestävät hyvin UV-säteilyä.



auton ajovalopolttimo 12342LLECOB1

Kohokohdat
Vaihda pareittain

Ajovalopolttimot kannattaa vaihtaa pareittain

symmetrisen valotehon varmistamiseksi

Suunniteltu eri käyttötarkoituksiin

Mikä 12 V:n polttimo pitää valita? Philips

Automotiven valikoima sisältää polttimot

ajoneuvon kaikkiin valotoimintoihin:

kaukovalot, lähivalot, etusumuvalot, etuvilkut,

sivuvilkut, takavilkut, jarruvalot,

peruutusvalot, takasumuvalot, rekisterikilven

valot, takaseisonta-/pysäköintivalot ja

sisävalot.

Aja selvästi pidempään

Philipsin LongLife EcoVision -polttimoiden

ansiosta kuljettaja voi ajaa vähintään 100

000 km vaihtamatta ajovalopolttimoita.

ECE-tyyppihyväksyntä

Philips tuottaa luokkansa parhaita

autotuotteita ja -palveluja

alkuperäisosamarkkinoille sekä

jälkimarkkinoille. Tuotteemme valmistetaan

korkealaatuisista materiaaleista ja testataan

tiukimpien vaatimusten mukaisesti, jotta

voimme taata asiakkaidemme turvallisuuden

ja ajomukavuuden. Koko tuotevalikoimamme

on testattu, valvottu ja sertifioitu (ISO 9001,

ISO 14001 ja QSO 9000), ja se täyttää ECE-

vaatimukset. Philipsin laatuun voit luottaa.

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.

Vähemmän huoltoa

Philipsin LongLifeEcoVision -polttimoiden

vaihtoväli on selvästi tavallista pidempi, joten

ne sopivat erinomaisesti korkeajännitteisiin

autoihin.

Kestää kosteutta

Vain kvartsilasista valmistettu palava polttimo

(hehkulanka 2 650 ºC ja lasi 800 ºC) kestää

yhtäkkisiä lämpötilanmuutoksia –

esimerkiksi kylmä vesipisara voi kosteissa

olosuhteissa osua kuumaan polttimoon, jos

ajovalo on rikki.

Palkitut auton ajovalopolttimot

Polttimomme ovat alan asiantuntijoiden

palkitsemia.

UV-säteilyn kestävä

Philipsin UV-säteilyltä suojaava

pinnoitetekniikka suojaa ajovalopolttimoa

haitalliselta ultraviolettisäteilyltä. Sen

ansiosta Philipsin UV-pinnoitettu kvartsilasi

sopii kaikkiin olosuhteisiin ja takaa polttimon

pitkän käyttöiän.

Vähennä jätettä, aja vihreämmin

Oikea valinta ympäristötietoiselle

kuljettajalle.

Ajoneuvovalmistajien 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.

ECE-tyyppihyväksyntä

Philips Automotive tuottaa luokkansa

parhaita tuotteita ja palveluja

alkuperäisosamarkkinoille sekä

jälkimarkkinoille. Tuotteemme valmistetaan

korkealaatuisista materiaaleista ja testataan

tiukimpien vaatimusten mukaisesti, jotta

voimme taata asiakkaidemme turvallisuuden

ja ajomukavuuden. Koko

tuotantoprosessimme on testattu, valvottu ja

sertifioitu (ISO 9001, ISO 14001 ja QSO

9000), ja se täyttää ECE-vaatimukset.
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Tekniset tiedot
Pakkauksen tiedot

EAN3: 8727900361995

EAN1: 8727900361988

Pakkaustyyppi: B1

Sähkötiedot

Jännite: 12 V

Teho: 60/55 W

Käyttöikä

Käyttöikä: Jopa 1 500 tuntia

Valon ominaisuudet

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

Värilämpötila: Jopa 3 100 K

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: 12342LLECOB1

Tilauskoodi: 36198830

Ulkopakkauksen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 0,42 kg

Korkeus: 14,1 cm

Pituus: 26 cm

Leveys: 14,5 cm

Tuotteen kuvaus

Tyyppi: H4

Käyttö: kaukovalo, etusumuvalo, lähivalo

Nimike: H4 LongLife EcoVision

ECE-tyyppihyväksyntä

Valikoima: LongLife EcoVision

Tekniikka: halogeeni

Kanta: P43t-38

Pakatun tuotteen tiedot

Määrä pakkauksessa: 1

Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille):

10

Kokonaispaino/pakkaus: 42 g

Korkeus: 13,5 cm

Pituus: 4,7 cm

Nettopaino/kpl: 21,359 g

Leveys: 9,5 cm

Markkinointitiedot

Odotetut hyödyt: pitkäkestoinen

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: pidempi

käyttöikä
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