żarówka
samochodowa
WhiteVision ultra
Rodzaj źródła światła: H4
Liczba sztuk w opakowaniu: 1
12 V, 55/60 W

Urzekający biały styl

Atrakcyjny wygląd
12342WVUB1

Najnowsze, stylowe białe światła do samochodu
Światła Philips WhiteVision ultra H4 z najnowszą powłoką wyróżniają się
oszałamiającą temperaturą barwową do 4200 K. Są to żarówki halogenowe
emitujące najbielsze światło spośród produktów dopuszczonych do legalnego
użytkowania na drogach z naszej oferty. To idealny wybór, jeśli oczekujesz
doskonałego, stylowego wyglądu.
Biały kolor, stylowy wygląd i 4200 kelwinów

Białe wyraziste światło (do 4200 kelwinów)
Niezwykle stylowe, ulepszone halogenowe oświetlenie główne

Żarówki z homologacją drogową

Niezwykłe, stylowe, białe oświetlenie główne z homologacją

Zwiększone bezpieczeństwo

Najjaśniejsze żarówki to dobry styl i wydajność na drodze
Nie oszczędzaj na bezpieczeństwie — wymieniaj parami

Jakość ﬁrmy Philips

Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów

Do 60% lepsza widoczność zapewnia komfort

Białe światło zwiększa widoczność oraz komfort
Do 60% lepsza widoczność — maksymalna jasność

żarówka samochodowa

12342WVUB1

Zalety

Dane techniczne

Białe wyraźne światło (4200 K)

Oświetlenie główne Philips WhiteVision ultra
o barwie 4200 kelwinów, dzięki wyrazistemu,
białemu światłu całkowicie odmieni Twój
samochód. To właściwy wybór dla osób
chcących podróżować stylowo, przy
odpowiednim oświetleniu!

Chłodne białe światło

Światła Philips WhiteVision ultra zostały
stworzone z myślą o kierowcach
posiadających auta z technologią
halogenową, którzy szukają
unowocześnionych, stylowych rozwiązań,
przypominających oświetlenie LED. Dzięki
nowej i zaawansowanej formule powłoki na
szkle żarówki WhiteVision ultra są
najjaśniejszymi światłami dopuszczonymi do
ruchu drogowego, zapewniającymi niezwykły
wygląd samochodowym reﬂektorom.

Niezwykłe oświetlenie główne z
homologacją

Zmodernizowane żarówki samochodowe
WhiteVision ultra, zapewniające jasne, białe
światło na drodze, uzyskały certyﬁkację ECE .
Te przyciągające uwagę światła drogowe –
zgodne z obowiązującymi przepisami – nie
oślepiają nadjeżdżających kierowców, są
bezpieczne i zapewniają doskonałą
widoczność.

Efekt stylowego wyglądu

Lepsze i jaśniejsze światła zapewniają
większą wydajność na drodze. Dzięki
zoptymalizowanej , precyzyjnej konstrukcji
żarnika, wypełnieniu gazowemu o wysokim
ciśnieniu, precyzyjnej powłoce i wysokiej
jakości szkłu kwarcowemu odpornemu na
działanie promieni UV żarówki Philips
WhiteVision ultra wyznaczają nowe standardy
w dziedzinie białych świateł drogowych.
Stworzone z myślą o stylowym wyglądzie i
widoczności , światła te zapewniają większy
komfort i przyjemność z jazdy.

Wymieniaj parami

Wymiana obydwu żarówek jest po prostu
wydajniejsza niż wymiana tylko jednego,
uszkodzonego źródła światła. Nowoczesne
żarówki oferują większą moc strumienia
świetlnego i wydajność, dzięki czemu
pozwalają na bezpieczniejszą jazdę. Ogólnie
rzecz biorąc, jest wiele zalet i korzyści
wynikających z ich wymiany parami : wygoda,
oszczędność, zapobieganie awariom
reﬂektorów, jaśniejsza i bardziej
zrównoważona wiązka światła, ale przede
wszystkim większe bezpieczeństwo.

Najlepsze oświetlenie samochodowe

Do 60% większa widoczność

Dłuższa wiązka światła, zapewniająca nawet
o 60% lepszą widoczność w porównaniu
z normą minimalną określoną w przepisach,
pozwala nie tylko wyraźniej widzieć innych
użytkowników drogi , ale także być bardziej
widocznym. Poprawia bezpieczeństwo i daje
kierowcy więcej czasu na reagowanie na
potencjalne zagrożenia pojawiające się na
drodze.

Zaawansowane technologicznie oświetlenie
Philips znane jest w branży motoryzacyjnej
od ponad 100 lat . Oryginalne wyposażenie
Philips jest projektowane i opracowywane w
oparciu o ścisłe procedury kontroli jakości (w
tym stosowne normy ISO), co zapewnia
utrzymanie wysokich standardów produkcji .
Technologia WhiteVision ultra jest
kompatybilna z modelami samochodów
głównych marek, takich jak Audi , BMW, Ford,
GM, Toyota i Volkswagen. Więcej informacji
znajdziesz w przewodniku wyboru produktów.
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Technologia: Halogen
Typ: H4
Seria: WhiteVision ultra
Zastosowanie: Światła drogowe, Światła
krótkie
Homologacja ECE
Oznaczenie: 12342WVUB1
Podstawa: P43t -38

Charakterystyka elektryczna
Napięcie: 12 V
Moc: 55/60 W

Właściwości światła

Lumeny: ŚD : 1560 +/- 10%, ŚM: 960 +/10% lm
Temperatura barwowa: do 4200 K

Czas eksploatacji
Trwałość: 540 h

Informacje dotyczące zamówień
Wpis zamówienia: 12342WVUB1
Kod zamówienia: 35489830

Dane opakowania

Rodzaj opakowania: Blister
E AN1: 8727900354898
E AN3: 8727900354881

Informacje o zapakowanym produkcie

Komfort i widoczność

Nowa formuła powłoki WhiteVision ultra oraz
białe, chłodne światło znacznie poprawiają
widoczność w nocy i zmniejszają zmęczenie
oczu, co pozytywnie wpływa na kierowcę
pojazdu. Połączenie odpowiedniego projektu i
funkcjonalności zapewnia wspaniały wygląd i
większy komfort jazdy.

Opis produktu

Waga brutto na sztukę: 34,4 g
Wysokość: 12,9 cm
Długość: 9,5 cm
Szerokość: 4,86 cm
Minimalna ilość zamówienia (dla
profesjonalistów): 10
Ilość w opakowaniu: 1

Informacje o opakowaniu zewnętrznym
Wysokość: 13 cm
Długość: 25,5 cm
Szerokość: 19 cm
Waga brutto na sztukę: 0,47 kg

Informacje marketingowe

Spodziewane zalety: Styl
Najważniejsza cecha produktu: Białe i
wyraziste

