
 

auton sisä- ja
merkinantovalopolttimo

Vision LED

 
LED-T10-W5W

Polttimoiden lukumäärä: 2

12 V, 6 000 K, päivänvalon
kaltainen

Koe enemmän näkyvyyttä

 

127916000KX2

Kirkkaat valot – tyylikästä ajamista
Kestävää LED-laatua

Aja tyylikkäästi käyttämällä voimakkaan värisiä merkinantovaloja. Philips Vision

LED-T10 -sisävalo- ja seisontavalopolttimot tuottavat päivänvalon kaltaista jopa 6

000 kelvinin valoa, ovat kirkkaat ja turvalliset ja näyttävät hyvältä.

Päivitä tyylisi

Päivitä tyylisi uusilla valoilla

Kirkkaammat LED-valot ulkopuolelle

Kirkkaammat merkinantovalot parantavat liikenneturvallisuutta

Kestävät LED-valot

Kestävät ja pitkäikäiset LED-valot

Hyvä valon hajonta

Erinomainen valojakauma parantaa näkyvyyttä

Kestävää Philips-laatua

Philipsin huippuluokan valoratkaisut autoihin

Helppo asentaa lähes kaikkiin automalleihin



auton sisä- ja merkinantovalopolttimo 127916000KX2

Kohokohdat Tekniset tiedot
Tyylikkäät merkinantovalot

Vaikka auton ulkopuolella olevien valojen

päätehtävä on auttaa sinua näkemään ja

näkymään paremmin, voit silti näyttää

samalla hyvältä. Jos olet uusimassa tyyliäsi,

mutta et halua ostaa uutta autoa, ajo- ja

sisävalojen vaihtaminen LEDeihin on hyvä

keino piristää arkea. Vaihda autoosi

voimakkaamman punaiset jarruvalot, selkeät

oranssit suuntavilkut ja kirkkaan valkoiset

seisonta- ja peruutusvalot. Autosi kuvastaa

sinun persoonallisuuttasi, joten korosta

rohkeasti omaa tyyliäsi Philipsin LED-

merkinantovalopolttimoilla.

Paranna näkyvyyttäsi kirkkailla

merkinantovaloilla

Autosi liikkeistä ilmoittaminen on

turvallisuuden kannalta elintärkeää. Jotta

vältyt onnettomuuksilta, toisten ihmisten on

voitava tietää aikeistasi etukäteen. Kirkkaat

merkinantovalot lisäävät ajoneuvon

näkyvyyttä peruutettaessa, pysähdyttäessä

ja käännyttäessä. Tehokkaat Philips Vision

LED -merkinantovalopolttimot parantavat

liikenneturvallisuutta antamalla muille

kuljettajille lisää reaktioaikaa.

Pitkäikäiset LED-valot

Haluatko kirkkaat ja tyylikkäät autovalot,

mutta et halua olla koko ajan vaihtamassa

palaneita polttimoita? Tämä on perinteisten

ajovalojen suurin heikkous: mitä tehokkaampi

valo, sitä lyhyempi sen käyttöikä. Yhtä

voimakkaat LEDit kestävät paljon pidempään.

Hyvin kuumuutta ja tärinää sietävät Philips

Vision LED -polttimot kestävät käytössä jopa

8 vuotta.

Hyvä valon hajonta

Philipsin LED-tuotteet auton ulkopuolelle

jakavat valoa älykkäällä tavalla, jotta

merkinantovalo heijastetaan juuri oikeaan

suuntaan peruutettaessa, pysähdyttäessä ja

käännyttäessä. Leveä kulma ja yhtenäinen

valon hajonta varmistavat, että näet

enemmän maantietä ja muut kuljettajat

näkevät samalla paremmin sinut.

Ajoneuvostandardien mukaista laatua

Philips on ollut ajoneuvoteollisuuden

edelläkävijä valoissa jo yli sadan vuoden ajan.

Philipsin huippuluokan tuotteet on

suunniteltu ja kehitetty vastaamaan

ajoneuvoteollisuuden tiukkoja laatuprosesseja

(mukaan lukien ISO-standardit) ja

tuotantovaatimuksia. Suuret autonvalmistajat

käyttävät Philipsin polttimoita niiden korkean

laadun sekä tehokkaan ja kirkkaan valon

ansiosta.

Paikoillanne, valmiit, asennettu!

Polttimot on helppo asentaa yhteensopiviin

automalleihin, joten niiden vaihto sujuu

tottuneelta kuljettajalta vaivattomasti.

Pakkauksen tiedot

EAN1: 8727900395716

EAN3: 8727900395723

Pakkaustyyppi: X2

Tuotteen kuvaus

Tekniikka: LED

Käyttö: Sisävalot, tavaratila, hansikaslokero

Mallisto: Vision LED

Tyyppi: W5W

Markkinointitiedot

Odotetut hyödyt: Koe enemmän näkyvyyttä

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: 127916000KX2

Tilauskoodi: 39571630

Ulkopakkauksen tiedot

Korkeus: 8,5 cm

Pituus: 19,5 cm

Leveys: 15,1 cm

Kokonaispaino/pakkaus: 0,37 kg

Pakatun tuotteen tiedot

Korkeus: 9,2 cm

Pituus: 6,8 cm

Leveys: 15,1 cm

Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille):

20

Määrä pakkauksessa: 2

Käyttöikä

Käyttöikä: Jopa 12 vuotta

* Tärkeää: Tämä jälkiasennettava LED-valo on

suunniteltu ja tarkoitettu käytettäväksi ainoastaan

yleisten teiden ulkopuolella, kuten ralli- ja kilparata-

ajossa, minkä vuoksi se on tarkastettava asennuksen

yhteydessä.

* Laki kieltää jälkiasennettavan LED-valon asentamisen

julkisilla teillä käytettäviin ajoneuvoihin. Lumileds ei ole

vastuussa ja/tai korvausvelvollinen. On käyttäjän

omalla vastuulla, että jälkiasennettavia LED-valoja

käytetään sovellettavan lain mukaisesti.

* Suunniteltu ralli- ja kilparadoille.Ei ole tarkoitettu

yleisillä teillä käytettäviksi. LED retrofit

ajovalopolttimoita, sekä signaalipolttimoita ei voi

myydä seuraavissa maissa: Saksa, Espanja, Slovakia,

Kypros, Iso-britannia, Alankomaat, Tshekkoslovakia,

Kreikka, Latvia, Luxemburg, Malta Slovenia.
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