
 

Lâmpada para faróis
de automóveis

RacingVision

 
Tipo de lâmpada: H4

Embalagem: 2

12 V, 60/55 W

 

12342RVS2

Provavelmente, a lâmpada de halogéneo legal
mais resistente

Leve as suas luzes e a sua condução até ao limite

As lâmpadas para automóvel Philips RacingVision são a escolha perfeita para

condutores apaixonados. Graças a um desempenho incrível com até 150% mais

de luminosidade, conseguirá reagir mais rapidamente para uma experiência de

condução mais segura e emocionante.

Desempenho melhorado para mais diversão

Veja mais longe, reaja mais depressa com até 150% mais de brilho

Uma das lâmpadas mais brilhantes para um excelente desempenho de luz

Lâmpada de rally legal para circulação

Luz mais brilhante para condutores desportivos

Luzes mais brilhantes significam menos surpresas e maior controlo

Contraste de luz melhorado para uma condução mais segura e mais emocionante

Cumprimento das normas de alta qualidade da homologação CEE

Optimizada para as condições de luz do Inverno

Lâmpadas para faróis fortes e aprovadas para circulação rodoviária, para condições

com menos luz
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Destaques
Veja mais longe, reaja mais depressa

Quando conduz à noite, precisa da melhor

visibilidade possível. Quanto maior for a

distância a que consegue ver claramente,

mais rápido pode reagir a qualquer tipo de

obstáculo na estrada. As lâmpadas Philips

RacingVision reforçam a sua visibilidade com

até 150% mais de brilho. Irá detectar

obstáculos no seu caminho com maior

antecedência do que com outras lâmpadas de

halogéneo menos potentes. Assim, pode

desfrutar de uma viagem mais segura e mais

agradável.

Excelente desempenho de luz

Com luzes melhores e mais brilhantes

assegurará um melhor desempenho na

estrada. Com a sua geometria de filamento

optimizada de alta precisão, enchimento de

gás de alta pressão até 13 bares,

revestimento cromado de alta precisão e vidro

de quartzo UV de alta qualidade, as lâmpadas

para faróis Philips RacingVision definem um

novo padrão para a iluminação automóvel.

Concebidas para desempenho e

visibilidade, estas lâmpadas para faróis

permitem uma experiência de condução mais

descontraída, controlada e divertida.

Desempenho de rally para a estrada

Condutores desportivos esperam um maior

desempenho dos seus automóveis.

Proporcionando até 150% mais de brilho na

estrada, as Philips RacingVision são

homologadas para lhe proporcionar uma

experiência divertida na estrada e em todo-o-

terreno.

Luz forte, reacção antecipada

Ao conduzir a velocidades mais elevadas em

estradas rurais mal iluminadas, confia no

desempenho das suas lâmpadas para faróis.

Quando confrontado com um perigo

inesperado, o tempo de reacção é crucial. Até

uma fracção de segundo pode fazer toda a

diferença para a sua segurança. O

desempenho do feixe superior da lâmpada

Philips RacingVision ajuda-o a identificar

situações de perigo mais rapidamente e a

manter sempre um controlo perfeito sobre o

seu veículo, independentemente das

condições da estrada onde se encontra.

Um óptimo contraste proporciona diversão

As suas capacidades visuais são levadas ao

limite durante a condução à noite. Durante

condições de baixa luminosidade ou em caso

de encandeamento pelas luzes de outros

veículos, a sua capacidade para visualizar o

contraste dos objectos é significativamente

reduzida. Isto dificulta a detecção de

obstáculos, como peões na estrada. A

temperatura da cor específica das lâmpadas

para faróis Philips RacingVision (disponível

em H4 e H7) permite que os seus olhos

foquem melhor e distingam os contrastes à

distância. Isto torna-o um utente rodoviário

mais seguro. Com os seus limites

aumentados, conduzir depois de escurecer é

agora uma experiência mais emocionante.

Homologação ECE

Produzimos produtos Philips que são os

melhores na sua classe, no mercado dos

fabricantes de equipamento original e no

mercado de pós-venda. Fabricados com

produtos de alta qualidade e testados de

acordo com as especificações mais exigentes,

os nossos produtos são concebidos para

maximizar a segurança e o conforto da

experiência de condução dos nossos clientes.

A nossa gama de produtos completa é

testada extensamente, controlada e

certificada (ISO 9001, ISO 14001 e QSO 9000)

segundo os requisitos CEE mais exigentes.

Resumindo, é uma qualidade em que pode

confiar.

Luz brilhante para os meses mais escuros

Conduzir no Inverno é um desafio. Mas os

condutores aficionados gostam de ser

testados. Durante os meses rigorosos de

Inverno, precisa de ter a certeza de que as

suas lâmpadas para faróis estão à altura. Tal

como se adaptaria às estradas perigosas com

pneus de Inverno, deve procurar a melhor

visibilidade para a condução nestas condições

mais escuras e perigosas. As lâmpadas

Philips RacingVision proporcionam-lhe um

maior controlo nas condições mais difíceis,

para que possa preocupar-se menos com a

estrada e desfrutar mais de todas as viagens.
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Especificações
Descrição do produto

Tecnologia: Halogéneo

Tipo: H4

Alcance: RacingVision

Aplicação: Máximos, Médios

Homologação ECE

Designação: H4 RacingVision

Encaixe: P43t-38

Caraterísticas elétricas

Voltagem: 12 V

Potência: 55 W

Caraterísticas da luz

Lúmenes: 1650 lm

Temperatura da cor: Até 3500 K

Vida útil

Vida útil: 200 horas

Informações sobre encomendas

Apresentação de encomendas: 12342RVS2

Código de encomenda: 00020028

Dados da embalagem

EAN1: 8719018000200

EAN3: 8719018000217

Tipo de embalagem: S2

Informação do produto embalado

Peso bruto por unidade: 15 g

Altura: 12,8 cm

Comprimento: 11 cm

Largura: 4,7 cm

Quantidade mínima de encomenda (para

profissionais): 10

Quantidade na embalagem: 2

Informações da embalagem exterior

Altura: 13,6 cm

Comprimento: 29 cm

Largura: 12 cm

Peso bruto por unidade: 0,47 kg

Especificações de marketing

Vantagens esperadas: Estilo

Destaque do produto: Desfrute da sua paixão
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