Philips DiamondVision
หลอดไฟหนา

ขับขี่อยางมีสไตล
ประเภทของหลอดไฟ: H8
ภายในบรรจุ: 2 หลอด
12 V,35 W

ไฟสีขาวสูงสุด 5000K
ไฟหนาฮาโลเจน Philips DiamondVision
เปนการยกระดับความมีสไตลของรถขึ้นไปสูขีดสุดดวยไฟสีขาว 5000K DiamondVision
จะสรางความโดดเดนถึงขีดสุดดวยการเคลือบดวยสีฟาที่ออกแบบมาเปนพิเศษ
ไฟสีขาวอันทันสมัยเพื่อความโดดเดน
• ความโฉบเฉี่ยวหรูหราสําหรับไฟหนาของคุณ

12360DVS2

ไฟหนาคุณภาพสูงและสุดทนทาน
• หลอดไฟรถยนต Philips ผลิตจากแกวควอทซคุณภาพสูง^
• หลอดไฟรถยนต Philips มีความทนทานตอความชื้นสูง^
• หลอดไฟรถยนต Philips มีความทนทานตอ UV สูง
• หลอดไฟ 12V หลากรุนสําหรับทุกฟงกชัน
• เปลี่ยนไฟหนาของคุณทั้งคูพรอมกันเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น
• Philips เปนตัวเลือกของผูผลิตรถยนตรายใหญ

12360DVS2

หลอดไฟหนา
ประเภทของหลอดไฟ: H8 ภายในบรรจุ: 2 หลอด, 12 V,35 W

ไฮไลต

รายละเอียดเฉพาะ

เปลี่ยนเปนคู

ไฟถอยหลัง ไฟตัดหมอกดานหลัง ไฟปายทะเบียนรถ
ไฟระบุตําแหนงดานหลัง/ไฟจอด ไฟภายใน

แกวควอทซคุณภาพสูง

ขอมูลจําเพาะผลิตภัณฑทางการตลาด
• ประโยชนท่ีคาดหวัง: ไฟสีขาวสูงสุด
• คุณสมบัติเดนของผลิตภัณฑ: 5000K

รายละเอียดของผลิตภัณฑ
•
•
•
•
•
•
•
•

เทคโนโลยี: หลอดไฟฮาโลเจน
การใชงาน: ไฟตัดหมอกดานหนา
ฐาน: PGJ19-1
ชวง: หลอดไฟ DiamondVision
การรับรองจาก ECE: ไมมี
เครื่องหมาย ECE: ไมมี
การกําหนด: H8 DiamondVision
ประเภท: H8

คุณลักษณะทางไฟฟา
ขอแนะนําใหเปลี่ยนเปนคูเพื่อประสิทธิภาพไฟที่สมดุ
ล

ไฟสีขาว 5000K เพื่อความมีสไตล
หลอดไฟหนารถยนต Philips DiamondVision Vision
เปนตัวเลือกที่สมบูรณแบบสําหรับผูขับขี่ท่ีตองการรูป
ลักษณสีขาวคมชัดใหกับไฟหนา
ดวยเทคโนโลยีการเคลือบที่ไดจดสิทธิบัตรของ Philips
ทําให DiamondVision
มอบแสงที่มีสีขาวแทจริงเพื่อทัศนวิสัยที่ยอดเยี่ยมและ
มีสไตล

ตัวเลือกของผูผลิตรถยนต
กวา 100 ปมาแลวที่ Philips
เปนแนวหนาของอุตสาหกรรมผลิตภัณฑสองสวางในร
ถยนต
และนําเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีท่ีกลายมาเปนม
าตรฐานในรถยนตสมัยใหม วันนี้
หนึ่งในสองคันของรถยนตในยุโรป
และหนึ่งในสามคันของรถยนตท่ัวโลกนั้นใชผลิตภัณ
ฑสองสวางของ Philips

แกวควอทซ UV นี้แข็งแรงกวาแกวแข็ง
และทนทานตออุณหภูมิสุดขั้วและการสั่นสะเทือน
ทําใหปลอดภัยจากความเสี่ยงตอการระเบิด
หลอดไฟแกวควอทซ Philips (ไสหลอด 2650º C
และแกว 800º C)
สามารถทนตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับพลัน
ที่รุนแรงได แกวควอทซ UV
สามารถสรางแสงที่สองสวางไดดวยความสามารถในก
ารยึดแรงดันที่เพิ่มขึ้นเอาไวภายในหลอด
^การใชแตกตางกันไปตามประเภทหลอดไฟ

ความทนทานตอความชื้น
มีเพียงหลอดไฟที่ทําจากแกวควอทซ (ไสหลอด
2650°c แกว 800°c)
ที่สามารถทนตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทันทีทันใดไ
ด : เชน
ถามีหยดน้ํา เย็นตกกระทบหลอดไฟที่กําลังรอน
เมื่อคุณขับผานน้ําขณะมีไฟหนาที่ชํารุดอยู
^การใชงานแตกตางกันไปตามประเภทหลอดไฟ

ทนตอ UV

ออกแบบมาเพื่อการใชที่หลากหลาย

• แรงดันไฟฟา: 12 V
• ขนาดวัตต: 35 วัตต

คุณลักษณะการสองสวาง
• ลูเมน: 500 ±10% lm
• การปรับอุณหภูมิสี: สูงสุดถึง 5000 K

อายุการใชงาน
• อายุการใชงาน: 400 h

ขอมูลการสั่งซื้อ
• รายการใบสั่ง: 12360DVS2
• รหัสการสั่งซื้อ: 36015830

ขอมูลการบรรจุหีบหอ
• ประเภทบรรจุภัณฑ: S2J
• EAN1: 8727900360158
• EAN3: 8727900360165

ขอมูลผลิตภัณฑท่ีบรรจุแลว
•
•
•
•
•
•

น้ํา หนักรวมตอชิ้น: 126.5 ก.
ความสูง: 10.9 ซม.
ความยาว: 10.9 ซม.
น้ํา หนักสุทธิตอชิ้น: 22 ก.
จํานวนในแพ็ค / MOQ: 20
ความกวาง: 5.3 ซม.

ขอมูลกลองภายนอก
•
•
•
•

ความสูง: 12.6 ซม.
ความยาว: 27.6 ซม.
ความกวาง: 22.8 ซม.
น้ํา หนักรวมตอชิ้น: 2.53 กก.

•

ควรเลือกหลอดไฟ 12V รุนใดสําหรับฟงกชันนั้นๆ
ไดอยางไร ผลิตภัณฑ Philips Automotive
มีพรอมสําหรับทุกฟงกชันพิเศษของรถ : ไฟสูง ไฟต
ไฟตัดหมอกดานหนา ไฟสัญญาณดานหนา
ไฟสัญญาณดานขาง ไฟสัญญาณดานหลัง ไฟเบรค

เทคโนโลยีการเคลือบปองกัน UV พิเศษของ Philips
ปกปองหลอดไฟหนารถจากรังสีอัลตราไวโอเลตที่เปน
อันตราย ทําใหแกวควอทซที่เคลือบ UV ของ Philips
เหมาะสําหรับการขับขี่ในทุกสภาวะ
และรองรับการใชงานที่ยาวนาน
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* การใชงานแตกตางกันไปตามประเภทหลอดไฟ

