
 

 

Philips PremiumVision 
Moto
moottoripyörän 
ajovalopolttimot

Polttimotyyppi: HS1
Pakkauskoko: 1
12 V, 35/35 W
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ion Moto -ajovalopolttimot tarjoavat jopa 30 % enemmän näkyvyyttä kuin tavalliset 
lttimot, joten niiden avulla näet pidemmälle. Paranna ajoturvallisuuttasi edullisesti – 
nki Vision Moto -polttimot.

Taloudellisin valinta
• Taloudellisin valinta

30 % enemmän näkyvyyttä kuin tavallisella polttimolla
• 30 % enemmän näkyvyyttä
• Philipsin moottoripyöräpolttimot on valmistettu laadukkaasta kvartsilasista

Edistyksellinen tekniikka
• Philips on suurimpien moottoripyörävalmistajien valinta.
• Täyttää ECE-tyyppihyväksynnän tiukat vaatimukset



 Laatua halvalla

Philips Vision Moto -polttimo on ihanteellinen valinta 
turvallisuutta ja taloudellisuutta arvostavalle 
kuljettajalle. Nämä moottoripyöräpolttimot lisäävät 
näkyvyyttä 30 % verrattuna perinteisiin polttimoihin.

Tehokkaampi valonsäde

Philips PremiumVision Moto -ajovalopolttimot 
tuovat 30 % enemmän näkyvyyttä tielle, ja ne sopivat 
täydellisesti kuljettajille, jotka haluavat laatua ja 
turvallisuutta. Suuri valoteho helpottaa esteiden 
havaitsemista ja auttaa siten välttämään 
onnettomuuksia.

Laadukasta kvartsilasia

UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi. Se kestää 
hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja tärinää, mikä 
vähentää räjähdysvaaraa. Philipsin kvartsilasiset 
polttimot (hehkulanka 2 650 ºC ja lasi 800 ºC) 
kestävät yhtäkkisiä lämpötilamuutoksia. Koska UV-
kvartsilasi kestää korkeaa sisäistä painetta, polttimo 
tuottaa kirkkaamman valon.

Valmistajien valinta
Jo sadan vuoden ajan Philips on ollut ajoneuvovalojen 
edelläkävijä. Se on luonut teknisiä innovaatioita, 
joista on tullut nykyaikaisten autojen vakiovarusteita. 
Nykyään joka toinen auto Euroopassa ja joka kolmas 
auto maailmanlaajuisesti on varustettu Philipsin 
polttimoilla.

ECE-tyyppihyväksyntä
Philips Automotive tuottaa luokkansa parhaita 
tuotteita ja palveluja alkuperäisosavalmistajien 
markkinoille sekä jälkimarkkinoille. Tuotteemme 
valmistetaan korkealaatuisista materiaaleista ja 
testataan tiukimpien vaatimusten mukaisesti, jotta 
voimme taata asiakkaidemme turvallisuuden ja 
ajomukavuuden. Koko tuotantomme on testattu, 
valvottu ja sertifioitu (ISO 9001, ISO 14001 ja QSO 
9000), ja se täyttää ECE-vaatimukset.
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Markkinointitiedot
• Odotetut hyödyt: enemmän näkyvyyttä
• Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: Jopa 30 % 

enemmän näkyvyyttä

Tuotteen kuvaus
• Nimike: HS1 Vision Moto
• Mallisto: PremiumVision Moto
• Tekniikka: halogeeni
• Käyttö: kaukovalo, lähivalo
• Kanta: PX43t
• Tyyppi: HS1

Tilaustiedot
• Tilausmerkintä: 12636C1
• Tilauskoodi: 51250130

Pakkauksen tiedot
• Pakkaustyyppi: pahvilaatikko
• EAN1: 8711559512501
• EAN3: 8727900370881

Sähkötiedot
• Jännite: 12 V
• Teho: 35/35 W

Ulkopakkauksen tiedot
• Kokonaispaino/pakkaus: 705 g
• Korkeus: 7,8 cm
• Pituus: 23,8 cm
• Leveys: 9,3 cm

Pakatun tuotteen tiedot
• Kokonaispaino/pakkaus: 705 g
• Korkeus: 7,6 cm
• Pituus: 4,55 cm
• Määrä pakkauksessa / tilauksen vähimmäismäärä: 

10
• Leveys: 4,55 cm

Käyttöikä
• Käyttöikä: 400 h
•

Tekniset tiedot
moottoripyörän ajovalopolttimot
Polttimotyyppi: HS1 Pakkauskoko: 1, 12 V, 35/35 W

http://www.philips.com

