Philips X-tremeUltinon
LED
หลอดไฟสัญญาณ

LED-T10 [~W5W]
จํานวนของหลอดไฟ: 2
12 V เอฟเฟกตเดยไลท 6000 K
ไฟหรี่ ไฟภายในรถ

127996KX2

สวางขึ้นและดูมีสไตลมากขึ้น
ระบบไฟสัญญาณ LED ที่สีสดสวางชัด และทนทาน
เพื่อการขับขี่ท่ีปลอดภัยและทันสมัย เปลี่ยนมาใชไฟภายในรถและไฟหรี่ Philips X-tremeUltinon
LED T10 สองสวาง ที่มีความทรงพลัง ความแมนยํ า และดูดี
ทํา ใหคุณสามารถขับขี่ไดอยางปลอดภัยและมีสไตล
ไฟ LED ภายนอกที่สวางขึ้น
• สงสัญญาณไฟใหเพื่อนรวมทองถนนดวยไฟภายนอกที่สวางขึ้นกวาเดิม
อัพเกรดสไตลของคุณ
• อัพเกรดแสงไฟไปพรอมกับสไตลของคุณ
การกระจายแสงที่เหนือชั้น
• การกระจายแสงที่สม่ํ า เสมอเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน
ไฟ LED ที่ใชงานยาวนานยิ่งขึ้น
• แผนเซรามิคปองกันความรอนและการสั่นสะเทือน CeraLight
คุณภาพที่ยอดเยี่ยมจาก Philips
• ผลิตภัณฑสองสวางในรถยนตของ Philips ในระดับคุณภาพสูงสุด
• การติดตั้งที่งายดายและใชงานรวมกันไดกับรถยนตหลายรุน

127996KX2

หลอดไฟสัญญาณ
LED-T10 [~W5W] จํานวนของหลอดไฟ: 2, 12 V เอฟเฟกตเดยไลท 6000 K, ไฟหรี่ ไฟภายในรถ

ไฮไลต

รายละเอียดเฉพาะ

สัญญาณไฟที่สวางและสดใส

การกระจายแสงที่สม่ําเสมอ

ขอมูลการบรรจุหีบหอ

การสงสัญญาณบอกความตั้งใจในการเคลื่อนที่ของยา
นพาหนะของคุณถือเปนสิ่งสําคัญที่ตองทําเพื่อความป
ลอดภัย เพื่อหลีกเลี่ยงการชน
ผูอื่นบนทองถนนตองทราบวาคุณทําอะไรอยู
และเมื่อสภาพอากาศที่ยํ่า แยทําใหทัศนวิสัยต่ํา ลง
ไฟสัญญาณที่สวางและสดใสจึงเปนสิ่งที่สําคัญยิ่งขึ้น
กวาเดิม ไฟสัญญาณ LED Philips X-tremeUltinon
ใหแสงไฟเอฟเฟกตเดยไลท 6000K
สําหรับไฟหรี่และไฟถอยหลัง
ดวยสีของไฟที่เขมยิ่งกวาเดิมสําหรับตอนเลี้ยวและหยุ
ดรถ ไฟ LED
ที่ติดสวางทันทีและสองที่สองตรงจุดและมีความสม่ําเ
สมอ
ทําใหผูขับขี่รายอื่นมีเวลามากพอที่จะตอบสนองตอกา
รเคลื่อนที่ของคุณ

กลุมผลิตภัณฑไฟ LED ภายนอกรถของ Philips
นั้นไดรับการออกแบบมาใหมีการกระจายแสงที่ชาญฉ
ลาดยิ่งขึ้นเพื่อใหมั่นใจวาไฟสัญญาณภายนอกรถจะถู
กฉายไปในจุดที่คุณตองการ (ไมวาจะเปนไฟถอยหลัง
ไฟเบรก หรือไฟสัญญาณ)
ดวยมุมที่กวางและการกระจายแสงที่สม่ําเสมอ
ไมเพียงแคคุณจะมองเห็นบนทองถนนไดมากขึ้น
แตผูขับขี่คนอื่นยังสามารถมองเห็นคุณไดดีเชนกัน

• EAN1: 8727900398298
• ประเภทบรรจุภัณฑ: X2

สีสัญญาณไฟที่ดูมีสไตล
ในขณะที่จุดมุงหมายหลักของไฟภายนอกรถคือการช
วยใหคุณเห็นและถูกเห็น
ซึ่งไมใชเหตุผลที่คุณจะตองดูไมดีในขณะเดียวกัน
หากคุณกําลังตองการอัพเกรดสไตลของคุณโดยไมตอ
งซื้อรถคันใหม ใหเปลี่ยนไฟภายนอกรถของคุณดวย
LED ที่นับวาเปนวิธีท่ีชาญฉลาดกวาในการใชจายเงิน
อัพเกรดไฟภายนอกรถของคุณดวยไฟสีแดงที่ขึ้นมาก
ขึ้นสําหรับใชเปนไฟเบรก
สวนไฟสีอําพันสดใสใชสําหรับไฟเลี้ยว
และแสงสีขาวสวางสําหรับใชเปนไฟหรี่และไฟถอยห
ลัง รถยนตถือเปนสวนหนึ่งของความเปนคุณ
ดังนั้นทําใหสไตลของคุณดูโดดเดนดวยไฟสัญญาณ
LED ภายนอกรถของ Philips

แผนเซรามิคกันความรอน CeraLight
เทคโนโลยี CeraLight ของ Philips
คือเคสเซรามิคแบบเฉพาะที่ไดจดสิทธิบัตร
ออกแบบมาเพื่อนําความรอนและแรงสั่นสะเทือนออก
จากสวนประกอบ LED
โดยนวัตกรรมนี้ชวยปกปองหลอดไฟไมใหเสียตั้งแตเ
นิ่นๆ หลอดไฟ T10 ที่มี CeraLight
นั้นผลิตขึ้นมาเพื่อใหใชไดยาวนาน
ใหผูขับขี่มีระบบไฟที่ทนทาน

คุณภาพเกรดยานยนต
ผลิตภัณฑสองสวางของ Philips
ที่ลํ้า หนาดวยเทคโนโลยีซ่ึงมีช่ือเสียงในวงการอุตสาห
กรรมยานยนตเปนเวลานานกวา 100 ป
ผลิตภัณฑคุณภาพเกรดยานยนตของ Philips
นั้นไดรับการออกแบบและพัฒนาตามกระบวนการคว
บคุมคุณภาพที่เขมงวด (รวมถึงมาตรฐาน ISO
ที่เกี่ยวของ)
นําไปสูมาตรฐานการผลิตที่สูงอยางตอเนื่อง
ผูผลิตรถยนตสวนใหญเลือกหลอดไฟของ Philips
เนื่องจากเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑจาก Philips
ก็เทากับวาคุณซื้อคุณภาพ คุณไดรับแสงสวางเจิดจา
และประสิทธิภาพลําแสงที่แมนยํา
คุณไดรับสไตลที่ล้ํา สมัย
และยังไดรับระบบผลิตภัณฑสองสวาง LED
ขั้นสูงเพื่อนการขับขี่ท่ีปลอดภัย คลองตัว
และเพลิดเพลินมากกวาเดิม

รายละเอียดของผลิตภัณฑ
•
•
•
•
•
•
•
•

เทคโนโลยี: LED
การใชงาน: ตําแหนง, ภายใน
ชวง: X-tremeUltinon LED
ประเภท: W5W
การรับรองจาก ECE: ไมมี
ฐาน: W2,1x9,5d
ชื่อประเภท LED: LED-T10 [~W5W]
คุณสมบัติดานเทคนิค: CeraLight

คุณลักษณะทางไฟฟา
• แรงดันไฟฟา: 12 โวลต

ขอมูลจําเพาะผลิตภัณฑทางการตลาด
• ประโยชนท่ีคาดหวัง: ตําแหนง,
สําหรับใชภายในหองโดยสาร
• คุณสมบัติเดนของผลิตภัณฑ: สวางขึ้น,
สัญญาณไฟที่สดใส

คุณลักษณะการสองสวาง
• การปรับอุณหภูมิสี: สูงสุด 6000K
• ลูเมน [lm]: 50

ขอมูลการสั่งซื้อ
เตรียมตัว ระวัง ติดตั้ง!
ออกแบบมาใหงายตอการติดตั้งในพาหนะที่ใชงานรวม
กันได
ผูขับขี่ท่ีมีประสบการณในการบํารุงรักษาจะสามารถอั
พเกรดไฟรถยนตที่ใชงานรวมกันไดดวยความงายดาย
อยางไรก็ตาม ขอแนะนําใหคุณติดตั้งไฟ LED Philips
X-tremeUltinon
โดยใชชางที่มีความชํานาญเฉพาะทาง
พวกเขาจะทําใหแนใจวาคุณจะใชงานไดอยางไมมีป
ญหา
ในขณะที่หลอดไฟเหลานี้ใชงานรวมกันไดกับรถยนต
หลายรุนที่มีอยูในขณะนี้
แตไมรองรับรถยนตทุกประเภท

• รายการใบสั่ง: 127996KX2
• รหัสการสั่งซื้อ: 39829830

ขอมูลกลองภายนอก
•
•
•
•

ความสูง: 8.5 ซม.
ความยาว: 19.5 ซม.
ความกวาง: 15.1 ซม.
น้ํา หนักรวมตอชิ้น: 0.37 กก.

ขอมูลผลิตภัณฑท่ีบรรจุแลว
•
•
•
•
•

ความสูง: 9.2 ซม.
ความยาว: 6.8 ซม.
ความกวาง: 2.8 ซม.
MOQ (สําหรับผูเชี่ยวชาญ): 20
จํานวนในแพ็ค: 2

อายุการใชงาน
• อายุการใชงาน: สูงสุดถึง 12 ป
•

วันที่ออก 2019-02-06
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* เปนความรับผิดชอบของคุณเองเพื่อใหแนใจวาการใชหลอดไฟ LED
สํา หรับตกแตงจะสอดคลองกับขอกํา หนดทางกฎหมายที่เกี่ยวของในท
องถิ่นนั้น

