
หลอดไฟสัญญาณ

X-tremeUltinon LED

 
LED-T10 [~W5W]

จานวนของหลอดไฟ: 2

สีขาวอมฟา 12 V 6500 K

ไฟหร่ี ไฟภายในรถ

 
127996500KX2

สวางขึ้นและดูีมสีไตลมากขึ้น
ระบบไฟสญัญาณ LED ที่สสีดสวางชดั และทนทาน
เพื่อการขับข่ีที่ปลอดภยัและทนัสมัย เปลี่ยนมาใชไฟภายในรถและไฟหร่ี Philips X-tremeUltinon LED T10 สองสวาง ที่มีความทรงพลงั ความแมนยาํ
และดดู ีทาํใหคุณสามารถขับข่ีไดอยางปลอดภยัและมีสไตล

ไฟ LED ภายนอกท่ีสวางข้ึน
สงสัญญาณไฟใหเพ่ือนรวมทองถนนดวยไฟภายนอกที่สวางข้ึนกวาเดมิ

อพัเกรดสไตลของคณุ
อพัเกรดแสงไฟไปพรอมกบัสไตลของคุณ

การกระจายแสงท่ีเหนือช้ัน
การกระจายแสงที่สม่ําเสมอเพ่ือเพ่ิมวิสัยทศัน

ไฟ LED ท่ีใชงานยาวนานย่ิงข้ึน
แผนเซรามิคปองกนัความรอนและการส่ันสะเทอืน CeraLight

คณุภาพท่ียอดเย่ียมจาก Philips
ผลติภณัฑสองสวางในรถยนตของ Philips ในระดบัคุณภาพสูงสุด
การตดิตั้งที่งายดายและใชงานรวมกนัไดกบัรถยนตหลายรุน



หลอดไฟสญัญาณ 127996500KX2

ไฮไลต รายละเอยีดเฉพาะ
สญัญาณไฟท่ีสวางและสดใส
ไมวาจะเปนโทรศัพท กญุแจ หรือรองเทาขางซายของลกูคุณที่
หายไป ณ จดุๆ หนึ่งเรากต็องหาของในวางไวผดิที่ผดิทางในรถ
ที่มีแสงนอย ดวยระบบแสง LED ภายในรถของ Philips ใหคุณ
ไดรับแสงที่กระจายอยางสม่ําเสมอ ที่สวาง และมีสีนวล เพ่ือให
ค้ร้ังหนาเวลาที่คุณหาของในกระโปรงหลงัรถ ชองใสถงุมือ หรือ
พ้ืนรถของคุณ คุณจะสามารถเหน็ไดอยางชัดเจนวาคุณกาํลงัทาํ
อะไรอยู และหาของไดอยางงายดาย

สสีญัญาณไฟท่ีดมูสีไตล
ในขณะที่จดุมุงหมายหลกัของไฟภายนอกรถคือการชวยใหคุณ
เหน็และถกูเหน็ ซึ่งไมใชเหตผุลที่คุณจะตองดไูมดใีนขณะ
เดยีวกนั หากคุณกาํลงัตองการอพัเกรดสไตลของคุณโดยไมตอง
ซื้อรถคันใหม ใหเปลี่ยนไฟภายนอกรถของคุณดวย LED ที่นบั
วาเปนวิธทีี่ชาญฉลาดกวาในการใชจายเงนิ อพัเกรดไฟภายนอก
รถของคุณดวยไฟสีแดงที่ข้ึนมากข้ึนสําหรับใชเปนไฟเบรก สวน
ไฟสีอาํพันสดใสใชสําหรับไฟเลี้ยว และแสงสีขาวสวางสําหรับใช
เ้ปนไฟหร่ีและไฟถอยหลงั รถยนตถอืเปนสวนหนึ่งของความเปน
คุณ ดงันั้นทาํใหสไตลของคุณดโูดดเดนดวยไฟสัญญาณ LED
ภายนอกรถของ Philips

แผนเซรามคิกนัความรอน CeraLight
เทคโนโลย ีCeraLight ของ Philips คือเคสเซรามิคแบบเฉพาะที่
ไดจดสิทธบิตัร ออกแบบมาเพ่ือนาํความรอนและแรงส่ันสะเทอืน
ออกจากสวนประกอบ LED โดยนวัตกรรมนี้ชวยปกปองหลอดไฟ
ไมใหเสียตั้งแตเนิ่นๆ หลอดไฟ T10 ที่มี CeraLight นั้นผลติข้ึน
มาเพ่ือใหใชไดยาวนาน ใหผูขับข่ีมีระบบไฟที่ทนทาน

การกระจายแสงท่ีสม่าเสมอ
กลุมผลติภณัฑไฟ LED ภายนอกรถของ Philips นั้นไดรับการ
ออกแบบมาใหมีการกระจายแสงที่ชาญฉลาดยิ่งข้ึนเพ่ือใหม่ันใจ
วาไฟสัญญาณภายนอกรถจะถกูฉายไปในจดุที่คุณตองการ (ไม

วาจะเปนไฟถอยหลงั ไฟเบรก หรือไฟสัญญาณ) ดวยมุมที่กวาง
และการกระจายแสงที่สม่ําเสมอ ไมเพียงแคคุณจะมองเหน็บน
ทองถนนไดมากข้ึน แตผูขับข่ีคนอื่นยงัสามารถมองเหน็คุณไดดี
เชนกนั

คณุภาพเกรดยานยนต
ผลติภณัฑสองสวางของ Philips ที่ลํ้าหนาดวยเทคโนโลยซีึ่งมีช่ือ
เสียงในวงการอตุสาหกรรมยานยนตเปนเวลานานกวา 100 ป
ผลติภณัฑคุณภาพเกรดยานยนตของ Philips นั้นไดรับการ
ออกแบบและพัฒนาตามกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เขมงวด
(รวมถงึมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวของ) นาํไปสูมาตรฐานการผลติที่
สูงอยางตอเนื่อง ผูผลติรถยนตสวนใหญเลอืกหลอดไฟของ
Philips เนื่องจากเม่ือคุณซื้อผลติภณัฑจาก Philips กเ็ทากบัวา
คุณซื้อคุณภาพ คุณไดรับแสงสวางเจดิจา และประสิทธภิาพ
ลาํแสงที่แมนยาํ คุณไดรับสไตลที่ลํ้าสมัย และยงัไดรับระบบ
ผลติภณัฑสองสวาง LED ข้ันสูงเพ่ือนการขับข่ีที่ปลอดภยั คลอง
ตวั และเพลดิเพลนิมากกวาเดมิ

เตรยีมตวั ระวงั ตดิตั้ง!
ออกแบบมาใหงายตอการตดิตั้งในพาหนะที่ใชงานรวมกนัได ผู
ขับข่ีที่มีประสบการณในการบาํรุงรักษาจะสามารถอพัเกรดไฟ
รถยนตที่ใชงานรวมกนัไดดวยความงายดาย อยางไรกต็าม ขอ
แนะนาํใหคุณตดิตั้งไฟ LED Philips X-tremeUltinon โดยใช
ชางที่มีความชํานาญเฉพาะทาง พวกเขาจะทาํใหแนใจวาคุณจะ
ใชงานไดอยางไมมีปญหา ในขณะที่หลอดไฟเหลานี้ใชงานรวม
กนัไดกบัรถยนตหลายรุนที่มีอยูในขณะนี้ แตไมรองรับรถยนตทกุ
ประเภท

ขอมลูการบรรจหีุบหอ
EAN1: 8727900398274
ประเภทบรรจภุณัฑ: X2

รายละเอยีดของผลติภณัฑ
เทคโนโลยี: LED
การใชงาน: ภายใน, ตาํแหนง
ชวง: X-tremeUltinon LED
ประเภท: W5W
การรบัรองจาก ECE: ไมมี
ฐาน: W2,1x9,5d
ช่ือประเภท LED:
LED-T10 [~W5W]
คณุสมบัตดิานเทคนิค: CeraLight

คณุลกัษณะทางไฟฟา
แรงดนัไฟฟา: 12 โวลต

ขอมลูจาเพาะผลติภณัฑทางการตลาด
ประโยชนท่ีคาดหวงั: สําหรับใชภายในหองโดยสาร, ตาํแหนง
คณุสมบัตเิดนของผลติภณัฑ: สวางข้ึน, สัญญาณไฟที่สดใส

คณุลกัษณะการสองสวาง
การปรบัอณุหภมูสิ:ี สูงสุดถงึ 6500 K
ลเูมน [lm]: 50

ขอมลูการสั่งซื้อ
รายการใบสั่ง: 127996500KX2
รหัสการสั่งซื้อ: 39827430

ขอมลูกลองภายนอก
ความสงู: 8.5 ซม.
ความยาว: 19.5 ซม.
ความกวาง: 15.1 ซม.
น้าหนักรวมตอช้ิน: 0.37 กก.

ขอมลูผลติภณัฑท่ีบรรจแุลว
ความสงู: 9.2 ซม.
ความยาว: 6.8 ซม.
ความกวาง: 2.8 ซม.
MOQ (สาหรบัผูเช่ียวชาญ): 20
จานวนในแพค็: 2

อายุการใชงาน
อายุการใชงาน: สูงสุดถงึ 12 ป

* เปนความรบัผิดชอบของคุณเองเพ่ือใหแนใจวาการใชหลอดไฟ LED สําหรบั
ตกแตงจะสอดคลองกบัขอกาํหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวของในทองถิ่นนั้น
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