
 

strålkastarlampa för
bil

X-tremeVision

 

Typ av lampa: H4

1-pack

12 V, 60/55 W

 

12342XVB1

Känn dig trygg, kör säkert
Ökar sikten på vägen

Philips X-tremeVision-halogenstrålkastare ger upp till 100 % bättre sikt. X-

tremeVision är konstruerad med toppmodern teknik för optimalt starkt ljus. De

uppfyller alla krav enligt ECE för användning i trafik.

100 % bättre sikt för maximal sikt*

Se längre och reagera snabbare med upp till 100 % bättre sikt

Ökad säkerhet med ökad sikt

Bättre körkomfort och säkerhet

Godkänt starkt ljus som är tillåtet på vägen

Uppfyller ECE-certifieringens höga kvalitetsstandarder

Extra tåliga strålkastarlampor av hög kvalitet

Philips är det främsta valet för större biltillverkare.

Byt ut båda strålkastarlamporna samtidigt för ökad säkerhet

Prisbelönt billampstillverkare

Philips billampor är tillverkade i kvartsglas av hög kvalitet^
Philips billampor är ytterst motståndskraftiga mot fukt^
Philips billampor är ytterst UV-tåliga

Ett brett utbud av 12 V-lampor för alla funktioner
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Funktioner
100 % bättre sikt på vägen

Baserat på den unika produktutformningen

ger X-tremeVision optimalt starkt ljus på

vägen

Hög kvalitet och sikt

X-tremeVision ger dig snabbare reaktionstid

eftersom du snabbare upptäcker hinder och

vägskyltar. Belysningen är en viktig del av

körupplevelsen och den är även nyckeln till att

förhindra olyckor. Den här produkten

förhindrar aktivt olyckor genom att öka den

allmänna sikten och vägupplysningen.

ECE-godkänd

X-tremeVision uppfyller alla krav enligt ECE

för användning i trafik.

Utformad för flera användningsområden

Vilken 12 V-lampa används till vilken funktion?

Philips Automotive erbjuder alla bilspecifika

funktioner: helljus, halvljus,

dimljus fram, blinkers fram, bak och på sidan,

bromsljus, backljus, dimbakljus,

registreringsskyltslampor, parkeringsljus bak

och invändig belysning.

Byt ut parvis

Du rekommenderas att byta dem parvis för en

symmetrisk ljusprestanda

Rekommenderas av biltillverkare

I 100 år har Philips varit i framkant i

fordonsbelysningsbranschen och introducerat

tekniska innovationer som har blivit standard

på moderna fordon. Idag är varannan bil i

Europa och var tredje bil globalt utrustad med

Philips-belysning.

Lovordade billampor

Våra lampor hyllas ofta av fordonsexperter.

Kvartsglas av hög kvalitet

UV-kvartsglas är starkare än hårt glas och

klarar extrema temperaturer och vibrationer,

vilket undanröjer risken för explosion. Philips

kvartsglaslampor kan stå emot kraftiga

temperaturförändringar (glödtråd 2 650 ºC

och glas 800 ºC). Eftersom det är möjligt att

upprätthålla ett ökat tryck inuti lampan kan

UV-kvartsglaset producera starkare ljus.

^Tillämpning varierar beroende på lamptyp.

Fukttålig

Endast en lysande glödlampa i kvartsglas kan

stå emot temperaturvariationer (glödtråd

2 650 °C, glas 800 °C), till exempel att en

droppe kallt vatten hamnar på den heta

glödlampan, vilket kan hända när du kör

igenom vatten med en trasig strålkastarenhet.

^Tillämpning varierar beroende på lamptyp

UV-tålig

Philips speciella teknik för anti-UV-

beläggning skyddar strålkastarna mot skadlig

ultraviolett strålning, vilket gör Philips UV-

behandlade kvartsglas perfekt för alla

körförhållanden och ger det samtidigt

garanterad lång livslängd.
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Specifikationer
Förpackningsinformation

Förpackningstyp: B1

EAN1: 8727900350388

EAN3: 8727900350395

Elektriska specifikationer

Spänning: 12 V

Wattal: 60/55 W

Livslängd

Livslängd: 450 h

Ljusegenskaper

Lumen: 1 650 lm

Beställningsinformation

Beställningspost: 12342XVB1

Beställningskod: 35038830

Förpackningsinformation

Bruttovikt per del: 0,4 kg

Höjd: 14,2 cm

Längd: 25,5 cm

Bredd: 14,1 cm

Produktbeskrivning

Typ: H4

Tillämpning: Helljus, Främre dimljus, Halvljus

Beteckning: H4 X-tremeVision

ECE-certifierad

Sortiment: X-tremeVision

Teknik: Halogen

Bas: P43t-38

Produktinformation i förpackning

Bruttovikt per del: 40 g

Höjd: 13,5 cm

Längd: 10,6, 5 cm

Nettovikt per del: 21,5 g

Antal i förpackning/minsta beställningsantal:

10

Bredd: 9,5 cm

Försäljningsspecifikationer

Väntade fördelar: Mer ljus

Produktbeskrivning: 100 % bättre sikt

 

© 2022 Lumileds Holding B.V.

Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan

föregående meddelande. Alla

varumärken tillhör Lumileds Holding

B.V. eller sina respektive ägare.

Publiceringsdatum

2022‑11‑10
Version: 8.0.1

12 NC: 9282 048 17103

EAN: 87 27900 35038 8

www.philips.com

http://www.philips.com/

