
 

bec pentru faruri
auto

RacingVision

 

Tip de lampă: H4

Pachet de: 1

12 V, 60/55 W

 

12342RVB1

Prob. cea mai put. lampă cu halogen constr.
vreodată legal

Îmbunătățește la maximum iluminatul şi condusul

Becurile de maşină RacingVision de la Philips reprezintă alegerea perfectă pentru

şoferii pasionaţi. Cu o performanţă uimitoare de până la 150 % mai multă

luminozitate, vei putea să reacţionezi mai rapid, pentru o experienţă de condus

mai sigură şi mai interesantă.

Performanţă sporită, pentru mai multă distracţie

Vezi mai departe şi reacţionezi mai rapid, cu 150% mai multă luminozitate

Unul dintre cele mai strălucitoare becuri, pentru o performanţă excelentă a

iluminatului

Bec raliu admis de legislația rutieră

Lumină mai strălucitoare pentru șoferii sportivi

Luminile mai stălucitoare previn surprizele și îmbunătățesc controlul

Contrast luminos îmbunătățit, pentru a conduce într-un mod mai sigur, mai

interesant

Respectă standardele ridicate de calitate ale omologării ECE

Optimizate pentru condiţiile de lumină pe timp de iarnă

Faruri puternice admise de legislația rutieră pentru condiții mai întunecoase



bec pentru faruri auto 12342RVB1

Repere Specificaţii
Vedeţi mai departe, reacţionaţi mai rapid

Atunci când conduci noaptea, ai nevoie de cea

mai bună vizibilitate posibil. Cu cât poţi vedea

clar mai departe, cu atât poţi reacţiona mai

repede la orice apare pe drum. Farurile din

faţă RacingVision de la Philips îţi cresc

vizibilitatea cu până la 150 %, datorită

luminozităţii. Recunoşti obstacolele din

drumul tău mai repede decât cu alte becuri cu

halogen mai puţin puternice, astfel că ajungi

să te bucuri de o călătorie mai sigură şi mai

plăcută.

Un bec cu o performanță excelentă

Vei conduce mai bine pe drum cu lumini mai

bune, mai strălucitoare. Datorită geometriei

cu filament de înaltă precizie otimizat,

umplerii cu gaz de presiune ridicată de până

la 13 bari, cromării de înaltă precizie și sticlei

de cuarț UV de cea mai bună calitate, farurile

RacingVision de la Philips stabilesc un nou

reper în iluminatul auto. Concepute pentru

performanță desăvârșită și vizibilitate, aceste

faruri îți permit să conduci într-un mod mai

relaxat, mai controlat și mai distractiv.

Performanță de raliu

Șoferii sportivi așteaptă de la mașinile lor o

performanță mai bună. Având o luminozitate

cu până la 150% mai mare, farurile

RacingVision de la Philips sunt omologate

astfel încât să-ți ofere o experiență plăcută

pe teren sau pe şosea.

Lumină puternică, reacție neîntârziată

Atunci când conduci la viteze mai mari pe

drumuri de țară slab luminate, te bazezi pe

performanța farurilor. În fața unui pericol

neașteptat, timpul de reacție este totul. Chiar

și fracțiuni de secundă pot fi cruciale pentru

siguranța ta. Performanța superioară a

fasciculului farului RacingVision de la Philips

te ajută să identifici situațiile periculoase mai

rapid și să controlezi perfect vehiculul -

indiferent de conditiile cu care te confrunți pe
drum.

Contrastul mare conduce la o experiență
plăcută

Capacitatea vizuală este îmbunătățită la

maxim atunci când conduci pe timp de

noapte. În condiții de lumină slabă sau atunci

când te confrunți cu efectul de orbire produs

de alte vehicule, capacitatea de a distinge

obiectele este foarte redusă. Acest fapt

îngreunează depistarea obstacolelor, cum ar

fi un pieton pe drum. Temperatura de culoare

specifică farurilor RacingVision de la Philips

(disponibilă la H4 și la H7) permite ochilor să

se concentreze mai bine și să perceapă

contraste în depărtare. Acest lucru te face să

fii utilizator mai sigur al şoselelor. Iar cu

capacitățile tale crescute, condusul după

lăsarea întunericului devine acum o

experiență mai interesantă.

Omologare ECE

Noi producem cele mai bune produse Philips

din clasa lor de pe piața Producatorilor de

Echipament Original și de pe piața de

componente auto. Fabricate din produse de

înaltă calitate și testate în cele mai severe

condiții tehnice, produsele noastre sunt

concepute pentru a maximiza siguranța si

confortul clienţilor noştri în timp ce conduc

mașina. Toata gama noastră de produse este

complet testată, controlată și certificată (ISO

9001, ISO 14001 si QSO 9000), la cele mai

înalte cerințe ECE. Pe scurt, aceasta este

calitatea în care poți avea încredere.

Lumină strălucitoare pentru luni mai

întunecate

Condusul vehiculelor în timpul iernii este o

provocare. Dar șoferilor pasionați le place să

fie testați. Pe parcursul acestor luni de iarnă

grea, trebuie să știi că farurile sunt la datorie.

La fel cum alegi pentru iarnă anvelope de

iarnă, tot așa eşti îndreptățit să soliciţi cea

mai bună vizibilitate în timpul deplasării în

aceste condiții mai periculoase de întuneric.

Farurile RacingVision de la Philips îţi oferă

mai mult control în cele mai grele condiții,
astfel încât să-ţi faci mai puține griji în

legătură cu drumul și să te bucuri de fiecare

plimbare.

Descrierea produsului

Tehnologie: Halogen

Tip: H4

Gamă: RacingVision

Aplicaţie: Fază lungă, Fază scurtă

Omologare ECE

Denumire: H4 RacingVision

Bază: P43t-38

Caracteristici electrice

Tensiune: 12 V

Putere: 55 W

Caracteristicile fotometrice

Lumeni: 1650 lm

Durată de viaţă

Durată de viaţă: 200 de ore

Informaţii privind comandarea

Introducere comandă: 12342RVB1

Cod de comandă: 22430

Informaţii ambalaj

EAN1: 8719018000224

EAN3: 8719018000231

Tip ambalaj: B1

Informaţii despre produsul ambalat

Greutate brută pe unitate: 5,2 g

Înălţime: 12,9 cm

Lungime: 9,5 cm

Lăţime: 4,86 cm

MOQ (pentru profesionişti): 10

Număr de pachete: 1

Informaţii de pe ambalajul exterior

Înălţime: 13 cm

Lungime: 25,5 cm

Lăţime: 19 cm

Greutate brută pe unitate: 0,625 kg

Specificaţii pentru comercializare

Avantaje preconizate: Stil și pasiune

Caracteristici produs: Bucură-te de pasiune
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