
 

strålkastarlampa för
bil

WhiteVision ultra

 
Typ av lampa: H4

1-pack

12 V, 55/60 W

Oemotståndlig vit stil

 

12342WVUB1

Snygg oemotståndlig stil
De senaste lamporna med vitt ljus för din bil

Philips WhiteVision ultra H4, med den senaste beläggningssammansättningen, ger

4 200 Kelvin. Detta är de vitaste godkända halogen-lamporna i vår portfolio och

är ett perfekt val om du letar efter en snygg stil.

Vit stilren look med upp till 4 200 Kelvin

Skarpt vitt ljus på upp till 4 200 Kelvin

Halogenuppgraderade strålkastare som ger en mycket snygg stil

Godkända att användas i trafiken

Snygga och godkända strålkastare som ger en stilren look

Ökad säkerhet

Våra vitaste lampor för snygg prestanda på vägen

Kompromissa inte med säkerheten, byt lamporna parvis

Philips-kvalitet

Philips är det främsta valet för större biltillverkare.

Ger upp till 60 % bättre sikt

Vitt ljus som ger bättre sikt och komfort

Upp till 60 % bättre sikt



strålkastarlampa för bil 12342WVUB1

Funktioner Specifikationer
Skarpt vitt ljus, 4 200 Kelvin

Med upp till 4 200 Kelvin revolutionerar

Philips WhiteVision ultra-strålkastarna din

bils utseende med ett skarpt vitt ljus. Rätt val

för en ljus och snygg körupplevelse!

Snygg vit effekt

Philips WhiteVision ultra är gjorda för förare

som vill ha en uppgradering med en stil och

ett utseende som påminner om LED-lampor

men som kör ett fordon med halogenteknik.

Tack vare den nya och avancerade

beläggningen på glaset är WhiteVision ultra-

lampor våra vitaste lampor som är godkända

att användas i trafiken och ger ett fantastiskt

ljus i strålkastarens reflektor.

Snygga, godkända strålkastare

WhiteVision ultra uppgraderade

strålkastarlampor är ECE-certifierade för

klart vitt ljus på vägen. Förare får en snygg

stil och en lampa som är godkänd att

användas i trafiken och som följer alla

relevanta lagar. Den ger dig fantastisk sikt

utan att kompromissa med säkerheten.

Behagligt ljus för bra sikt

Den nya WhiteVision ultra-beläggningen

tillsammans med det snygga vita ljuset

förbättrar sikten avsevärt i mörker och ger

bättre förarkomfort genom att minska risken

för trötta ögon. När design möter

funktionalitet får du en snygg stil och bättre

körkomfort.

Upp till 60 % bättre sikt

Längre ljusspridning med upp till 60 % bättre

sikt jämfört med den godkända miniminivån

gör inte bara att du ser andra trafikanter

lättare, utan de även ser dig bättre. Det

förbättrar säkerheten och ger dig mer tid att

reagera på möjliga faror på vägen framför

dig.

Framtagen för bra sikt

Bättre och skarpare lampor ger ökad

prestanda på vägen. Med sin optimerade

glödtrådsgeometri med hög precision,

högtrycksgas, beläggning med hög precision

och UV-kvartsglas av hög kvalitet sätter

Philips WhiteVision ultra-strålkastare en ny

standard för lampor med vitt ljus som är

godkända att användas i trafiken. De här

strålkastarna är utformade för bra sikt och

snygg stil och ger en mer avslappnad och

roligare körupplevelse.

Byt lamporna parvis

Det är helt enkelt effektivare att byta ut båda

strålkastarna parvis i stället för att endast

byta ut den som är trasig. Nya, moderna

lampor har starkare ljus och ökad prestanda,

vilket ger en säkrare körupplevelse.

Fördelarna med att byta ut lamporna parvis

är flera: mindre krångel, kostnadsbesparingar,

du undviker att strålkastarna inte fungerar, en

ljusare och mer balanserad ljuskägla, men

framför allt, säkerhet.

Billampa av högsta kvalitet

Den tekniskt avancerade belysningen från

Philips är välkänd inom fordonsindustrin, och

har varit det i över 100 år. Philips

originalutrustningskvalitetsprodukter är

designade och utvecklade enligt strikta

processer för kvalitetskontroll (inklusive

tillämpliga ISO-normer), vilket leder till höga

produktionsstandarder. WhiteVision ultra är

kompatibla med de flesta bilmodeller, bl.a.

Audi, BMW, Ford, GM, Toyota och Volkswagen.

Se produktväljarguiden för mer information.

Produktbeskrivning

Teknik: Halogen

Typ: H4

Sortiment: WhiteVision ultra

Tillämpning: Helljus, Halvljus

ECE-certifierad

Beteckning: 12342WVUB1

Bas: P43t-38

Elektriska specifikationer

Spänning: 12 V

Wattal: 55/60 W

Ljusegenskaper

Lumen: HB: 1560 + /-10 %, LB: 960 + /-10

% lm

Färgtemperatur: upp till 4200 K

Livslängd

Livslängd: 540 h

Beställningsinformation

Beställningspost: 12342WVUB1

Beställningskod: 35489830

Förpackningsinformation

Förpackningstyp: Blister

EAN1: 8727900354898

EAN3: 8727900354881

Produktinformation i förpackning

Bruttovikt per del: 34,4 g

Höjd: 12,9 cm

Längd: 9,5 cm

Bredd: 4,86 cm

Minsta beställningsantal (för yrkesmän): 10

Antal i förpackning: 1

Förpackningsinformation

Höjd: 13 cm

Längd: 25,5 cm

Bredd: 19 cm

Bruttovikt per del: 0,47 kg

Försäljningsspecifikationer

Väntade fördelar: Typ

Produktbeskrivning: Snygg vit stil
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