kupé- og signallys
X-tremeUltinon LED
LED-T10 [~W5W]
Antall lyskilder: 2
Dagslyseﬀekt på 12 V, 6000 K
CeraLight-ytelse

Sterkere og mer elegant lys
127996000KX2

Sterkt, holdbart og pulserende LED-signallys
Skift til lyssterke Philips X-tremeUltinon LED T10 kupé- og posisjonslys for sikker
og moderne kjøring. De er kraftige, nøyaktige og ser så bra ut at du kan kjøre
sikkert samtidig som det ser elegant ut. Keramisk innfesting sørger for at de er
varmebestandige.
Sterkere LED utvendig
Signaliser i traﬁkken med klarere utvendig lys
Få en oppgradert stil
Oppgrader lysene, oppgrader stilen din
Overlegen lysspredning
Enhetlig lysfordeling for bedre sikt
LED med lengre varighet
Keramisk CeraLight-varmebeskyttelse og -vibrasjonsbeskyttelse
Langtidsholdbare LED
Enestående kvalitet fra Philips
Bilbelysning fra Philips gir kjørelys av ypperste kvalitet
Enkle å installere og kompatible med mange bilmodeller

kupé- og signallys

127996000KX2

Høydepunkter

Spesiﬁkasjoner

Klare og tydelige signaler
Det er avgjørende for sikkerheten at du
signaliserer til andre personer i traﬁkken hvor
kjøretøyet ditt skal, slik at du unngår kollisjoner.
Når dårlige værforhold gir redusert sikt, er det
enda viktigere at signallyset er klart og tydelig.
Philips X-tremeUltinon LED-signallys gir en
sterk dagslyseﬀekt og opptil 6000 K for
ryggelys og 8000 K for posisjonslys. Med mer
intense farger for bremse- og blinklys, LED-lys
som slås på umiddelbart, og et jevnt, godt styrt
lys kan du gi andre personer i traﬁkken nok tid
til å reagere på bevegelsene dine.
Stilige signallysfarger
Det viktigste med utvendige lys er å sørge for
at du ser og blir sett, men det er ikke noe galt i
å ta seg bra ut samtidig. Hvis du vil oppgradere
stilen uten å kjøpe en ny bil, er det et godt og
økonomisk alternativ å skifte ut de utvendige
lysene med LED-lamper. Oppgrader det
utvendige lyset med et mer intenst rødt
bremselys, et sterkere gult blinklys og et klart,
hvitt posisjons- og ryggelys. Bilen er et uttrykk
for personligheten din, så gjør et stilig inntrykk
med Philips utvendige LED-blinklys.
Keramisk CeraLight-varmebeskyttelse
Philips CeraLight-teknologien er en unik,
patentert og keramisk innfatning som er laget
for å beskytte LED-komponentene mot varmeog vibrasjonsskader. Denne nyskapningen
beskytter lampen mot tidlig svikt. En T10lampe som er utstyrt med CeraLight, er laget
for å vare og gir bilføreren et mer holdbart lys.
Enhetlig lysfordeling
Serien med utvendige Philips LED er utformet
for å gi smartere lysfordeling som sørger for at
det utvendige lyset projiseres der du trenger
det (enten du rygger, bremser eller signaliserer
med lysene). Med bredvinklet og enhetlig
lysfordeling ser du ikke bare veien bedre, men
andre bilførere ser også deg bedre.

Kvalitet tilpasset for kjøretøy
De teknologisk avanserte Philips-lysene er
viden kjent i bilindustrien og har vært det i over
100 år. Philips-produktene med kvalitet
tilpasset kjøretøy, er utformet og utviklet i
henhold til strenge kvalitetskontroller (inkludert
gjeldende ISO-standarder), noe som garanterer
gjennomgående høy produksjonskvalitet. Store
bilprodusenter velger lyskilder fra Philips, fordi
du er sikret kvalitet når du kjøper Philips. Du får
kraftig, klart lys og nøyaktig lysstråleytelse. Du
får et stilfullt produkt, og du får et avansert
LED-lyssystem for en sikrere, jevnere og mer
givende kjøretur.
Klar, ferdig, installert!
Siden frontlysene er utformet for å kunne
installeres enkelt, vil bilførere med erfaring fra
vedlikehold enkelt kunne oppgradere
kompatible lys. Men det anbefales likevel at du
får de nye Philips X-tremeUltinon LED-lysene
installert av en profesjonell mekaniker, siden
denne sørger for at alt er klappet og klart til
bruk. Disse lysene er riktignok kompatible med
et bredt utvalg av bilmodeller, men passer ikke
i alle biltyper.
LED med bedre varighet
Du ønsker sterke og stilige billys. Men du vil
ikke skifte defekte lyskilder støtt og stadig. Det
er en stor svakhet ved konvensjonelle frontlys:
Jo kraftigere lys, desto kortere levetid. Selv med
et tilsvarende lysintensitetsnivå varer LEDlyskilder mye lenger. Og Philips XtremeUltinon LED-lys har dessuten overlegen
holdbarhet. Med nye teknologiske funksjoner
som forhindrer varme- og vibrasjonsskader,
varer de i opptil 12 år. Siden de ﬂeste biler er
blitt byttet ut eller oppgradert innen den tid,
kommer de stilfulle nye lysene dine til å holde
ut bilens levetid.
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Emballasjeopplysninger
Emballasjetype: X2
EAN1: 8727900395969
EAN3: 8727900395976
Produktbeskrivelse
Teknologi: LED
Bruk: Interiør, Bagasjerom, posisjonering
Serie: X-tremeUltinon LED
Type: [~W5W]
Markedsføringsspesiﬁkasjoner
Forventede fordeler: Mer lys
Bestillingsinformasjon
Bestillingsoppføring: 127996000KX2
Bestillingskode: 39596930
Emballasjeinformasjon
Høyde: 8,5 cm
Lengde: 19,5 cm
Bredde: 15,1 cm
Bruttovekt per del: 0,37 kg
Pakket produktinformasjon
Høyde: 9,2 cm
Lengde: 6,8 cm
Bredde: 2,8 cm
MOQ (for profesjonelle): 20
Antall i pakken: 2
Levetid
Levetid: Opptil 12 år

* Det er ditt ansvarlig å sørge for at bruken av LED
retroﬁt-lamper oppfyller gjeldende krav i stedlige
bestemmelser.

