
Đèn xe hơi

X-treme Ultinon LED

 
W21/5 T20

Ánh sáng đỏ mạnh

75 lumen

Đèn thắng & đèn hậu

 
12768X2

An toàn và phong cách tối đa trên đường đi
Ánh đèn sáng, bao phủ rộng
Đèn lắp bên ngoài xe hơi LED màu đỏ, cường độ cao, dùng làm đèn thắng và đèn hậu. Thời gian phản hồi nhanh khi hãm phanh. Khả
năng chịu nhiệ t và chống rung động cực cao, cho thời gian hoạt động siêu bền.

Ánh đèn sáng, bao phủ rộng
Hiệu ứng ánh sáng màu đỏ rực rỡ , bao phủ  rộng

An toàn tối đa trên đường đi
Tương thích chùm tia sáng ECE*
Thời gian sáng nhanh hơn

Sử  dụng đến 12 năm
Sử dụng đến 12 năm
Bảo hành giới hạn 3 năm cho việc sử dụng thông thường



Đèn xe hơi 12768X2

Những nét chính Các thông số
Ánh sáng màu đỏ rực rỡ , bao phủ rộng
Đèn xe hơi LED ánh sáng đỏ , công suất cao. An toàn và
phong cách giống như xe đời mới nhất

Tương thích chùm tia sáng ECE*
Chùm sáng tương tự hoặc tốt hơn so với đèn halogen
chuẩn, giúp bạn và người khác dễ quan sát nhau hơn. *
Hiện không có quy định ECE dành cho bóng đèn LED.
Tuân thủ  chùm sáng ECE đượ c thử nghiệm trên một
số kiểu đèn thường đượ c sử dụng, tạ i đó chùm sáng
của bóng đèn LED khớp với chùm sáng halogen đượ c
ECE chứng nhận

Thờ i gian sáng nhanh hơn
So với các bóng đèn truyền thống thông thường, Vision
LED giúp xe bạn báo hiệu với những người đi đường
khác nhanh hơn. Với tốc độ lái xe 100 km/h, những
người điều khiển phương tiện khác có thể  nhìn thấy
trước tín hiệu xe của bạn từ khoảng cách 8 mét.

Sử  dụng đến 12 năm

Chịu nhiệ t và chống rung cao

Bảo hành giớ i hạn 3 năm

Bảo hành giới hạn 3 năm cho việc sử dụng thông
thường

Mô tả sản phẩm
Công nghệ  vượt trội: LED
Ứng dụng: Đèn thắng, Đèn hậu
Chân cắm: WX3x 16d
Dãy sản phẩm: X-treme Ultinon LED
Loại bóng: T20, W21/5
Nhiệ t độ màu: Đỏ
Thờ i gian sử  dụng: 12 năm
Lumen [lm]: 75
Điện áp [V]:
12
Công suất [W]: TBD

Thông số thị trường
Ưu điểm mong muốn: An toàn và phong cách tối đa
trên đường đi
Điểm vượt trội sản phẩm: Tuổ i thọ 12 năm, Đèn xe
hơi LED sáng và mạnh, Thời gian sáng nhanh

Thông tin dữ  liệu cung ứng
Số lượng có trong hộp: X2
Tham khảo: 12768X2
EAN (Nhật Bản): 8727900387759
Mã đặt hàng (Nhật Bản): 38775930
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