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Bohlam lampu
depan

DiamondVision
Moto

 

Jenis lampu: HS1

Kemasan berisi: 1

12 V, 35/35 W

 
12636DVB1

Berkendara dengan bergaya
Lampu putih 5000K Ultimate untuk berkendara dalam gaya

Lampu depan halogen Philips DiamondVision Moto adalah peningkatan gaya terbaik bagi mobil Anda dengan

lampu putih 5000K. Dengan lapisan biru yang didesain khusus, DiamondVision Moto membuat Anda tampil

beda di tengah keramaian.

Lampu putih 5000 K untuk berkendara dalam gaya

DiamondVision Moto sempurna untuk motor Anda

Teknologi canggih

Lampu moto Philips terbuat dari kaca kuarsa berkualitas tinggi^
Lampu moto Philips sangat tahan lembap^
Lampu mobil Philips sangat tahan terhadap sinar UV

Lampu depan berkualitas tinggi dan sangat tahan lama

Philips adalah pilihan semua produsen besar sepeda motor.



Bohlam lampu depan 12636DVB1

Kelebihan Utama Spesifikasi
Tahan Sinar UV

Teknologi lapisan anti-UV khusus Philips

melindungi lampu depan dari radiasi

ultraviolet yang berbahaya, menjadikan kaca

kuarsa berlapis UV Philips ideal untuk semua

kondisi berkendara dan sekaligus tahan lama.

5000K untuk penampilan lebih bergaya

Dengan desain coating biru istimewa,

DiamondVision Moto menawarkan lampu

putih 5000K terbaik untuk lampu depan yang

terlihat bergaya

Kaca kuarsa berkualitas tinggi

Kaca UV-Quartz lebih kuat dibandingkan

hard-glass dan sangat tahan terhadap suhu

ekstrem dan getaran, sehingga tidak akan

meledak. Lampu quartz-glass Philips (filamen

2 650º C dan kaca 800º C) mampu menahan

perubahan suhu yang ekstrem. Berkat

kemampuannya menahan kenaikan tekanan di

dalam lampu, kaca UV-quartz mampu

menghasilkan cahaya yang lebih kuat.

^Aplikasi mungkin berbeda sesuai jenis

bohlam.

Tahan lembap

Hanya bohlam yang terbuat dari kaca kuarsa

(filamen 2650°c, kaca 800°c) yang tahan

terhadap kejutan termal: misalnya jika

tetesan air dingin mengenai bohlam panas,

yang bisa terjadi ketika Anda berkendara

melewati air dengan unit lampu depan yang

rusak. ^Penerapan berbeda-beda sesuai jenis

bohlam

Pilihan produsen

Selama 100 tahun, Philips telah berada di

garda depan dalam industri pencahayaan

otomotif, memperkenalkan inovasi teknologi

yang sudah menjadi standar pada kendaraan

modern. Kini, satu dari dua mobil di Eropa

dan satu dari tiga mobil di seluruh dunia

dilengkapi dengan lampu Philips.

Spesifikasi pemasaran

Manfaat yang diharapkan: Lampu putih

Fitur utama produk: Lampu putih Ultimate

5000K

Penjelasan produk

Nama resmi: HS1 DV

Produk: DiamondVision moto

Teknologi: Halogen

Alas: P32d

Penggunaan: Lampu jauh, Lampu dekat

Jenis: HS1

Karakteristik listrik

Voltase: 12 volt

Watt: 35/35W W

Karakteristik cahaya

Suhu warna: hingga 5000 K K

Lumen: 390 ± 8% / 250 ± 8% lm

Masa pakai

Masa pakai: 400 jam

Data Kemasan

Jenis kemasan: B1

EAN1: 8711500781482

EAN3: 8711500781499

Informasi pemesanan

Kode pemesanan: 78148230

Entri pesanan: 12636DVB1

Informasi produk dalam kemasan

Berat kotor per buah: 76,5 g

Tinggi: 12,9 cm

Panjang: 9,5 cm

Berat bersih per buah: 21,5 g

Kuantitas Kemasan / MOQ: 1

Lebar: 5 cm

Informasi kemasan luar

Berat kotor per buah: 0,765 g

Tinggi: 14,6 cm

Panjang: 25,9 cm

Berat bersih per buah: 215 g

Lebar: 20,1 cm
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