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LED-FOG [~H8/H11/H16]
6500 K
Tot 200% helderder licht
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eldere, witte LED-mistlampen voor een hoogwaardige uitstraling

ilips X-tremeUltinon LED-mistlampen hebben premium LUXEON LED tot 6500 K. 
nze gepatenteerde SafeBeam-technologie biedt 200% feller licht, precies waar het 
dig is. Gemaakt voor een lange levensduur met het geavanceerde AirFlux design.

Upgrade uw stijl
• Tot 6500 K voor helderwit licht
• Upgrade uw lampen, upgrade uw stijl

Superieure verspreiding van licht
• Krachtig helder licht, precies gericht op de plek waar u het nodig hebt

LED-mistlampen die langer meegaan
• Duurzame koplampen die net zo lang meegaan als uw auto
• Vernieuwende warmtebeheersystemen voor een langere levensduur

Uitzonderlijke kwaliteit van Philips
• Philips-autolampen op de hoogste kwaliteitsniveau
• Eenvoudige installatie en compatibel met veel automodellen
• Niet voor gebruik op de openbare weg in Europa

Fellere, wittere LED-mistlampen voor auto's
• Tot 200% feller licht voor superieur zicht



 Puur helderwit licht

De Philips X-tremeUltinon LED-mistlampen 
op basis van LUXEON-technologie voor de 
auto-industrie produceren met een 
kleurtemperatuur van tot 6500 Kelvin een 
helderwitte straal die lijkt op daglicht. Met een 
helderder zicht bent u beter in staat obstakels 
te zien en de perfecte rijlijn te volgen. En 
omdat u zonder extra inspanning het terrein 
voor u kunt zien, zorgt feller licht voor een 
comfortabelere en leukere rit 's nachts.

Een upgrade met stijlvol wit licht
Net zoals onze ogen een beeld van onze ziel 
geven, zeggen koplampen veel over uw auto. 
Als u uw stijl graag wilt upgraden zonder een 
nieuwe auto te kopen, is het upgraden van uw 
koplampen een slimme aankoop. Uw auto is 
een uitdrukking van wie u bent, dus toon stijl 
met Philips LED-mistlampen. In plaats van geel 
licht krijgt u een helder, wit en modern licht. 
Slimme bestuurders kiezen voor die 
hoogwaardige uitstraling met de superieure 
stijl van de Philips LED-koplampen.

Helder licht waar u het nodig hebt

De beste autolampen zijn niet degene die 
simpelweg het sterkste licht geven. Steeds 

helderdere LED-lampen voor auto's maken is 
niet moeilijk. Wat u met dat extra licht doet is 
het belangrijkst. Een ongecontroleerde heldere 
lichtstraal is niet ideaal voor het rijden en kan 
een gevaarlijke schittering creëren. De Philips 
LED-mistlampen met SafeBeam-technologie 
concentreren het licht op de plek waar u het 
nodig hebt. De uniforme en nauwkeurige straal 
is ontwikkeld naar aanleiding van de 
wetgevingen inzake veiligheid op de weg voor 
halogeenkoplampen. Met een nauwkeurigere 
controle van licht verbetert uw zicht waardoor 
u een betere en veiligere nachtrijder wordt.

Geniet van levenslang licht
U wilt heldere en stijlvolle mistlampen. Maar u 
wilt niet constant kapotte lampen moeten 
vervangen. Dat is een enorm minpunt van 
conventionele koplampen: hoe krachtiger het 
licht, des te korter de levensduur. Bij een 
hogere lichtintensiteit gaan LED's veel langer 
mee en de Philips X-tremeUltinon LED-
producten hebben een superieure levensduur. 
Dankzij AirFlux- en AirCool-
warmtebeheersystemen gaan deze tot 12 jaar 
mee. Aangezien de meeste auto's binnen die 
tijd worden vervangen of geüpgraded, gaan uw 
stijlvolle nieuwe koplampen net zolang mee als 
uw auto.

Autolampen met een langere 
levensduur
LED-mistlampen genereren warmte die moet 
worden gecontroleerd. Philips AirFlux- en 
AirCool-technologieën zijn slim koelsystemen 
die warmte wegleiden van de belangrijke 
componenten van de lamp. Door de 
warmteweerstand te verhogen, hebben de 
Philips LED-mistlampen een langere 
levensduur dan vergelijkbare producten die 
momenteel verkrijgbaar zijn. Maar bij 
duurzame lampen hebben we het niet alleen 
over gemak en waar voor geld, maar ook over 
veiligheid. U wilt niet dat uw lampen kapot gaan 
tijdens het gebruik. Met de LED-lampen van 
Philips kunt u in alle rust rijden.

Kwaliteit uit de auto-industrie
De technologisch geavanceerde Philips-
verlichting is al meer dan 100 jaar beroemd in 
de auto-industrie. De Philips-producten met 
kwaliteit voor de auto-industrie zijn 
ontwikkeld en ontworpen volgens strikte 
kwaliteitsprocessen (inclusief toepasselijke 
ISO-normen) die leiden tot consistent hoge 
productiestandaarden. Belangrijke 
autofabrikanten kiezen voor Philips-lampen 
omdat Philips voor kwaliteit staat. U krijgt een 
krachtig helder licht en een nauwkeurige straal, 
hoogwaardige stijl, en een geavanceerd LED-
verlichtingssysteem voor veiliger, soepeler en 
leuker rijden.

Op uw plaats, klaar, geïnstalleerd!
Doordat de lampen ontworpen zijn om 
eenvoudig te worden geïnstalleerd in 
compatibele auto's kunnen rijders met ervaring 
op het gebied van onderhoudswerkzaamheden 
compatibele koplampen met gemak upgraden. 
Maar het wordt u aanbevolen uw nieuwe 
Philips LED-koplampen te laten installeren 
door specialisten. Zij zorgen ervoor dat u klaar 
bent om te vertrekken. Ondanks dat deze 
koplampen compatibel zijn met veel bestaande 
automodellen worden niet alle typen auto's 
ondersteund.

Niet bestemd voor gebruik op de 
openbare weg
Belangrijk: in de EU en enkele andere gebieden 
is LED-verlichting gereserveerd voor het 
interieur en voor gebruik buiten de openbare 
weg. LED-koplampen, -mistlampen en -
knipperlichten zijn momenteel niet ECE-
gehomologeerd en zijn niet bestemd voor 
gebruik op de openbare weg. Wanneer u LED-
koplampen, -mistlampen en -knipperlichten op 
openbare wegen gebruikt, loopt u het risico 
uw rijbewijs en uw autoverzekering te 
verliezen en een boete te krijgen. Philips LED-
verlichting is niet in alle landen beschikbaar. 
Neem voor meer informatie contact op met 
uw vertegenwoordiger van Philips.
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Gegevens van de verpakking
• Verpakkingstype: x2
• EAN1: 8727900397390
• EAN3: 8727900397406

Productbeschrijving
• Technologie: LED
• Toepassing: Mistlamp voor
• Collectie: X-treme Ultinon-LED
• Type: H8, H11, H16
• ECE-goedkeuring: NO
• Voet: PGJ19-1; PGJ19-2; PGJ19-3
• Type LED-aanduiding: LED-FOG [~H8/H11/H16]
• Technische specificaties: AirFlux, IP65, SafeBeam

Elektrische kenmerken
• Voltage: 12 volt

Marketingspecificaties
• Verwachte voordelen: Geavanceerd autosysteem
• Productkenmerk: Helderder, sterker, Witter

Lichtkenmerken
• Kleurtemperatuur: Tot 6500 K

Bestelinformatie
• Bestelnummer: 12794UNIX2
• Bestelcode: 39739031

Levensduur
• Levensduur: Tot 12 jaar
•
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* Het is uw eigen verantwoordelijkheid dat uw gebruik van de LED-
retrofitlampen in overeenstemming is met de lokale wetgeving.

http://www.philips.com

