หลอดไฟหนา
LongLife EcoVision
ประเภทของหลอดไฟ: H11
ภายในบรรจุ: 1 หลอด
12 V,55 W

ขับขี่ดวยความใสใจ

อายุการใชงานที่มากขึ้น เปลี่ยนอะไหลนอยลง
เบื่อแลวใชหรือไม ที่ตองเปลี่ยนหลอดไฟหนารถอยูเรื่อยๆ Philips LongLife EcoVision ที่มีอายุการใชงาน
ยาวนานขึ้นมอบทางเลือกอันพึงประสงคสําหรับผูขับขี่ที่ตองการลดภาระการซอมบํารุงรถของตนเอง
12362LLECOC1

คงทนยาวนานกวาหลอดไฟมาตรฐาน
ไสหลอดคุณภาพสูงออกแบบมาเพื่อใหมีการบํารุงรักษานอยที่สุด
หลอดไฟ 12V หลากรุนเพื่อตอบสนองทุกฟงกชัน
ขยะนอยลงดวยการเปลี่ยนหลอดไฟนอยลง
เปลี่ยนไฟหนาของคุณทั้งคูพรอมกันเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น
ผูผลิตอุปกรณดั้งเดิม
Philips เปนตัวเลือกของผูผ ลิตรถยนตรายใหญ
ผูผ ลิตหลอดไฟรถยนตที่ไดรับรางวัล
มาตรฐานคุณภาพระดับสูงของการรับรองจาก ECE
หลอดไฟคุณภาพสูงและสุดทนทานสาหรับรถ
หลอดไฟรถยนต Philips ผลิตจากแกวควอทซคุณภาพสูง
หลอดไฟรถยนต Philips มีความทนทานตอความชื้นสูง
หลอดไฟรถยนต Philips มีความทนทานตอ UV สูง
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ไฮไลต
เปลี่ยนเปนคู

แกวควอทซคุณภาพสูง

หลอดไฟรถยนตที่ไดร ับรางวัล

ขอแนะนําใหเปลี่ยนเปนคูเพื่อประสิทธิภ าพไฟที่สมดุล

แกวควอทซ UV นี้แข็งแรงกวาแกวแข็ง และทนทานตออุณหภูมิ
สุดขั้วและการสั่นสะเทือน ทําใหปลอดภัยจากความเสี่ยงตอการ
ระเบิด หลอดไฟแกวควอทซ Philips (ไสหลอด 2650º C และ
แกว 800º C) สามารถทนตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับ
พลันที่รุนแรงได แกวควอทซ UV สามารถสรางแสงที่สองสวางได
ดวยความสามารถในการเพิ่มแรงดันภายในหลอด

หลอดไฟของเรามักจะไดรับรางวัลจากผูเชี่ยวชาญดานรถยนต

ออกแบบมาเพื่อการใชที่หลากหลาย

ทนตอ UV

ลดการบารุงรักษา

ควรเลือกหลอดไฟ 12V รุนใดสําหรับฟงกชันนั้นๆ ไดอยางไร
ผลิตภัณฑ Philips Automotive มีพรอมสําหรับทุกฟงกชัน
พิเศษของรถ : ไฟสูง ไฟตํ่า ไฟตัดหมอกดานหนา ไฟสัญญาณ
ดานหนา ไฟสัญญาณดานขาง ไฟสัญญาณดานหลัง ไฟเบรค
ไฟถอยหลัง ไฟตัดหมอกดานหลัง ไฟปายทะเบียนรถ ไฟระบุ
ตําแหนงดานหลัง/ไฟจอด ไฟภายใน
การรับรองจาก ECE
ผลิตภัณฑและบริการ Philips สําหรับรถยนตไดรับการยกยองวา
เปนชั้นยอดในตลาดผูผ ลิตอุปกรณดั้งเดิม เชนเดียวกับในตลาด
มือสอง โดยไดรับการผลิตจากวัสดุคุณภาพสูง และไดรับการ
ทดสอบสูงสุดเพื่อใหเกิดความปลอดภัยและความสบายในการ
ขับขี่แกลูกคาของเรามากที่สุด การผลิตทั้งหมดของเรามีการ
ทดสอบอยางถี่ถวน มีการควบคุม และไดรับรอง (ISO 9001,
ISO 14001 และ QSO 9000) ตามขอกําหนด ECE สูงสุด หรือ
พูดงายๆ คือนี่เปนคุณภาพที่คุณสามารถวางใจได

เทคโนโลยีการเคลือบปองกัน UV พิเศษของ Philips ปกปอง
หลอดไฟหนารถจากรังสีอัลตราไวโอเลตที่เปนอันตราย ทําให
แกวควอทซที่เคลือบ UV ของ Philips เหมาะสําหรับการขับขี่ใน
ทุกสภาวะ และรองรับการใชงานที่ยาวนาน
ดวย Philips LongLifeEcoVision คุณจะตองการอะไหลเปลี่ยน
หลอดไฟนอยลงอยางมาก ทําใหหลอดไฟเหลานี้เปนหลอดไฟที่
เหมาะสมสําหรับรถที่มีแรงดันไฟฟาสูง

ลดของเสีย ขับรักษโลก
เปนตัวเลือกที่ถูกตองสําหรับผูขับที่มองหาระบบแสงสวางที่เปน
มิตรกับสิ่งแวดลอม

ความทนทานตอความชื้น

ตัวเลือกของผูผลิตรถยนต
กวา 100 ปมาแลวที่ Philips เปนผูผ ลิตชั้นนําของอุตสาหกรรม
ดานผลิตภัณฑสองสวางในรถยนต และนําเสนอนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยีที่กลายมาเปนมาตรฐานของรถยนตสมัยใหม วันนี้
หนึ่งในสองคันของรถยนตในยุโรป และหนึ่งในสามคันของ
รถยนตทั่วโลกนั้นใชผ ลิตภัณฑสองสวางของ Philips

มีเพียงหลอดไฟที่ทําจากแกวควอทซ (ไสหลอด 2650°c แกว
800°c) ที่สามารถทนตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทันทีทันใดได
: ถามีหยดนํ้าเย็นตกกระทบหลอดไฟที่กําลังรอน ซึ่งอาจเกิดขึ้น
ไดเมื่อคุณขับผานนํ้าขณะมีไฟหนาที่ชํารุดอยู
หลอดไฟรถยนตที่ไดร ับรางวัล

หลอดไฟหนา

12362LLECOC1

รายละเอียดเฉพาะ
ขอมูลบรรจุภัณฑ
EAN3: 8727900370744
EAN1: 8727900361940
ประเภทบรรจุภัณฑ: CP

ขอมูลการสั่งซื้อ
รายการใบสั่ง: 12362LLECOC1
รหัสการสั่งซื้อ: 36194044, 36259628
ขอมูลกลองภายนอก
น้าหนักรวมตอชิ้น: 1.5 กก.
ความสูง: 20 ซม.
ความยาว: 26.1 ซม.
ความกวาง: 20.6 ซม.

คุณลักษณะทางไฟฟา
แรงดันไฟฟา: 12 V
ขนาดวัตต: 55 W
อายุการใชงาน
อายุการใชงาน: 2000 ชม.

รายละเอียดของผลิตภัณฑ
ประเภท: H11
การใชงาน: ไฟสูง, ไฟตัดหมอกดานหนา, ไฟตํ่า
การกาหนด: H11 LongLife EcoVision
การรับรองจาก ECE: ใช
รุน: หลอดไฟ LongLife EcoVision
เทคโนโลยี:

คุณลักษณะการสองสวาง
ลูเ มน: 1350 ±10% lm
อุณหภูมิสี: สูงสุดถึง 3100 K

ขอมูลการสั่งซื้อ

© 2022 Lumileds Holding B.V.
สงวนลิขสิท ธิ์

ขอมูลจําเพาะอาจเปลี่ยนแปลงไดโดยไมตองแจงให
ทราบลวงหนา เครื่องหมายการคาเปน สมบัติของ
Lumileds Holding B.V. หรือเจาของรายนั้น ๆ

วัน ที่ออก 2022‑11‑11
เวอรชัน : 10.0.1

12 NC: 9240 966 17101
EAN: 87 27900 36194 0
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เทคโนโลยี:
หลอดไฟฮาโลเจน
ฐาน: PGJ19-2
ขอมูลผลิตภัณฑที่บรรจุแลว
จานวนในแพ็ค: 1
MOQ (สาหรับผูเ ชี่ยวชาญ): 10
น้าหนักรวมตอชิ้น: 30, 46 ก.
ความสูง: 9 ซม.
ความยาว: 4.5 ซม.
น้าหนักสุทธิตอชิ้น:
22 ก.
ความกวาง: 3.8 ซม.
ขอมูลจาเพาะผลิตภัณฑทางการตลาด
ประโยชนที่คาดหวัง: มีอายุการใชงานยาวนาน
คุณสมบัติเ ดนของผลิตภัณฑ: อายุการใชงานที่สูงขึ้น

