
 

Interiérová a
signální autožárovka

X-tremeUltinon LED

 
LED-T10 [~W5W]

Počet žárovek: 2

12 V, 6000 K, efekt denního
světla

Odolnost CeraLight

 

127996000KX2

Jasnější a stylovější
Silná, odolná a zářivá LED signalizace

Pro bezpečné a moderní řízení začněte používat interiérová a poziční světla Philips

X-tremeUltinon LED T10. Jsou silná, přesná a vypadají dobře, takže můžete řídit

bezpečně a zároveň stylově. Keramické provedení zajišťuje odolnost vůči teplu.

Jasnější vnější světla LED

Signalizujte svůj záměr s použitím jasnějšího venkovního světla

Vylepšete svůj styl

Vylepšete svá světla, vylepšete svůj styl

Vynikající rozptýlení světla

Jednolitá distribuce světla zajišťuje lepší viditelnost

LED světla s delší životností

Keramická ochrana před teplem a vibracemi CeraLight

Odolné LED osvětlení s dlouhou životností

Výjimečná kvalita Philips

Automobilové osvětlení Philips té nejvyšší kvality

Snadná montáž a kompatibilita s mnoha modely automobilů.



Interiérová a signální autožárovka 127996000KX2

Přednosti Specifikace
Jasná a zářivá signalizace

Signalizace zamýšleného pohybu vašeho

vozidla je klíčová pro vaši bezpečnost. Aby se

zabránilo kolizím, potřebují ostatní vědět, co

provádíte. A když špatné povětrnostní

podmínky snižují viditelnost, je ještě více

důležitá jasná a zářivá signalizace.

Signalizační světla Philips X-tremeUltinon

LED poskytují efekt jasného denního světla a

až 6000 K pro světla na couvání a 8000 K pro

poziční světla. S intenzivnějšími barvami pro

zatáčení a zastavení, světly LED s okamžitým

rozsvícením a jednolitým, přesně

nasměrovaným svícením poskytnete ostatním

řidičům důležitý čas navíc, aby mohli

reagovat.

Stylové barvy signalizace

Hlavním cílem venkovního osvětlení je lépe

vidět a být viděn, ale není důvod, proč

zároveň nevypadat dobře. Pokud chcete

upgradovat svůj styl, aniž byste si pořizovali

nový vůz, můžete být výměna venkovního

osvětlení za LED dobrou investicí. Upgradujte

venkovní osvětlení o intenzivně rudá brzdová

světla, zářivě oranžové blinkry a zářivě bílá

poziční a couvací světla. Váš vůz vyjadřuje váš

styl, proto se prezentujte externími

signalizačními světly LED Philips.

Keramický tepelný chránič CeraLight

Technologie Philips CeraLight představuje

jedinečné patentované keramické

zapouzdření, jehož cílem je izolovat součásti

LED od tepelného a vibračního poškození.

Tato inovace chrání před předčasným

selháním světla. Žárovka T10 s technologií

CeraLight je navržena na dlouhou výdrž a

zajišťuje tak řidičům odolnější světlo.

Jednolitá distribuce světla

Řada exteriérových LED světel Philips je

navržena s lepší distribucí světla, aby bylo

exteriérové světlo vrženo tam, jde je potřeba

(ať couváte, brzdíte nebo signalizujete). Se

širokým úhlem a jednolitou distribucí světla

nejenom vidíte lépe na silnici, ale ostatní

řidiči vás také lépe vidí.

Automobilová kvalita

Technologicky vyspělé osvětlení Philips je

v automobilovém průmyslu dobře známé už

100 let. Kvalitní automobilové produkty

Philips jsou navrhovány a vyvíjeny podle

přísných procesů kontroly kvality (včetně

norem ISO). Díky tomu je výrobní standard

konzistentně na vysoké úrovni. Většina

výrobců automobilů volí žárovky Philips,

protože když kupujete Philips, kupujete

kvalitu. Získáváte účinné jasné světlo a přesný

paprsek. Získáváte moderní styl. A získáváte

vyspělý systém LED svícení pro bezpečnější,

plynulejší a zábavnější jízdu.

Připravit, pozor, namontováno!

Žárovky jsou navrhovány tak, aby je bylo

možné snadno montovat do kompatibilních

automobilů. Řidiči, kteří mají zkušenost

s údržbou, je dokáží do kompatibilních

světlometů snadno namontovat. Nicméně

doporučujeme nechat nové LED žárovky

Philips X-tremeUltinon namontovat od

specializovaných mechaniků – ti se postarají,

aby bylo vše v pořádku.

LED světla s dlouhou životností

Chcete jasná a stylová světla do auta, ale

nechcete stále vyměňovat prasklé žárovky. To

je hlavní slabina běžných světlometů. Čím

účinnější světlo, tím kratší životnost. Při

stejné intenzitě vydrží LED žárovky mnohem

déle. LED světla Philips X-tremeUltinon se

vyznačují vynikající odolností. Nejnovější

technologické inovace brání poškození vlivem

přehřátí a vibrací a mají životnost až 12 let.

Protože za tuto dobu je většina automobilů

nahrazena nebo vylepšena, měly by vám vaše

stylové světlomety vydržet po celou dobu

životnosti vašeho vozu.

Údaje na obalu

Typ balení: X2

EAN1: 8727900395969

EAN3: 8727900395976

Popis výrobku

Technologie: LED

Aplikace: Interiér, Kufr, poziční světla

Řada: X-tremeUltinon LED

Typ: [~W5W]

Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Více světla

Informace pro objednávání

Zadání obj.: 127996000KX2

Objednací kód: 39596930

Informace na vnějším balení

Výška: 8,5 cm

Délka: 19,5 cm

Šířka: 15,1 cm

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0,37 kg

Informace na obalu výrobku

Výška: 9,2 cm

Délka: 6,8 cm

Šířka: 2,8 cm

Minimální objednací množství (pro

profesionály): 20

Množství v balení: 2

Životnost

Životnost: Až 12 let

* Je vaší plnou odpovědností zajistit při použití

doplňkových žárovek LED soulad s příslušnými

zákonnými požadavky.

© 2022 Lumileds Holding B.V.

Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez

předchozího varování. Ochranné

známky jsou majetkem Lumileds

Holding B.V. nebo jejich příslušných

vlastníků.

Datum vydání 2022‑11‑11
Verze: 14.2.2

12 NC: 8670 001 18056

EAN: 87 27900 39188 6

www.philips.com

http://www.philips.com/

