
 

bec pentru lămpi auto de
semnalizare şi interior

X-tremeUltinon LED

 
LED-T10 [~W5W]

Număr de becuri: 2

12 V, lumină albastră rece de
8000 K

Performanţă CeraLight

 

127998000KX2

Mai luminoase şi mai elegante
Semnalizare LED puternică, durabilă şi luminoasă

Pentru condus sigur şi modern, alege luminile de interior şi de poziţie Philips X-

tremeUltinon LED T10. Sunt puternice şi precise şi arată bine, permiţându-ţi să

conduci în siguranţă şi cu stil. Elementele de prindere ceramice asigură rezistenţa

la căldură.

Lumini LED mai puternice de exterior

Semnalizează-ţi intenţia cu lumini exterioare mai puternice

Modernizează-ţi stilul

Înnoieşte-ţi luminile, modernizează-ţi stilul

Difuzare superioară a luminii

Distribuţie uniformă a luminii pentru vizibilitate sporită

Lumini LED cu durată mai mare de viaţă

Protecţie ceramică CeraLight împotriva vibraţiilor şi a căldurii

Lumini LED durabile şi cu durată mare de viaţă

Calitate Philips excepţională

Lumini auto Philips la cel mai ridicat nivel de calitate

Instalare simplă şi compatibilitate cu numeroase modele de autoturisme
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Repere
Lămpi de semnalizare luminoase şi puternice

Semnalizarea manevrelor autovehiculului este

vitală pentru siguranţă. Pentru a evita

coliziunile, ceilalţi participanţi la trafic

trebuie să ştie ce faci. Iar când condiţiile

meteo nefavorabile reduc vizibilitatea, este şi

mai important să ai lumini de semnalizare

puternice şi luminoase. Lămpile de

semnalizare Philips X-tremeUltinon LED îţi

oferă un efect de lumină naturală puternică şi

până la 6000 K pentru luminile de marşarier

şi 8000 K pentru luminile de poziţie. Cu o

serie de culori mai intense pentru luminile de

viraj şi stopuri, LED-uri care se aprind

instantaneu şi o lumină uniformă şi bine

direcţionată, vei oferi celorlalţi şoferi timp

suplimentar preţios pentru a reacţiona la

manevrele tale.

Culori elegante ale luminilor de semnalizare

Deşi principalul rol al luminilor exterioare

este de a te ajuta să vezi şi să fii văzut, nu

există niciun motiv pentru care nu ar putea în

acelaşi timp să arate bine. Dacă doreşti să îţi

înnoieşti stilul fără a cumpăra o maşină nouă,

înlocuirea luminilor exterioare cu LED-uri

este o modalitate inteligentă de a-ţi cheltui

banii. Înnoieşte-ţi luminile exterioare cu un

roşu mai intens pentru stopuri, un galben mai

viu pentru semnalizatoarele de direcţie şi un

alb luminos pentru luminile de poziţie şi de

marşarier. Maşina ta îţi exprimă

personalitatea, aşa că fă o declaraţie de stil

cu lămpile de semnalizare cu LED de la

Philips.

Ecran termic ceramic CeraLight

Tehnologia Philips CeraLight este o carcasă

brevetată unică din material ceramic,

concepută pentru a izola componentele LED-

ului împotriva deteriorărilor produse de

căldură şi vibraţii. Această inovaţie protejează

lampa împotriva defectării premature. O

lampă T10 echipată cu CeraLight este

construită să dureze, asigurând şoferilor o

lumină care rezistă mai mult.

Distribuţie uniformă a luminii

Gama Philips de lumini exterioare cu LED

este concepută pentru o distribuţie mai

inteligentă a luminii, care asigură proiectarea

luminii de semnalizare exterioare acolo unde

ai nevoie (indiferent că e vorba de luminile de

marşarier, de stopuri sau de semnalizatoare).

Cu un unghi larg de difuzare a luminii şi o

distribuţie uniformă, nu numai că poţi vedea

mai mult din drum, dar şi alţi şoferi te pot

vedea mai bine.

Calitate la standarde auto

Luminile avansate tehnologic de la Philips

sunt renumite de peste 100 de ani în industria

auto. Produsele Philips care

îndeplinesc cerinţele de calitate din industria

auto sunt concepute şi dezvoltate urmând

procese stricte de control al calităţii (inclusiv

normele ISO aplicabile), rezultatul fiind

standarde de producţie constant ridicate.

Principalii producători de maşini aleg lămpile

Philips, deoarece atunci când cumperi Philips,

cumperi calitate. Beneficiezi de lumină

strălucitoare şi puternică şi de o performanţă

precisă a fasciculului. Obţii un stil sofisticat.

Şi te bucuri de un sistem avansat de iluminat

cu LED-uri pentru o călătorie mai sigură şi

mai plăcută.

Pe locuri, fiţi gata... lumina e instalată!

Fiind concepute pentru instalare uşoară pe

vehicule compatibile, şoferii cu experienţă în

întreţinere vor putea schimba uşor lămpile

compatibile. Cu toate acestea, îţi

recomandăm instalarea noilor lămpi Philips

X-tremeUltinon LED de către mecanici

specializaţi, care se vor asigura că eşti gata

de drum. Deşi aceste lămpi sunt compatibile

cu o gamă largă de modele de autoturisme,

nu toate tipurile de maşini sunt acceptate.

Lumini LED durabile

Îţi doreşti lumini auto puternice şi elegante.

Dar nu vrei să înlocuieşti mereu lămpile

defecte. Acesta este unul dintre principalele

puncte slabe ale farurilor convenţionale: cu

cât lumina este mai puternică, cu atât durata

de viaţă este mai mică. La acelaşi nivel de

intensitate luminoasă, LED-urile durează

mult mai mult, iar luminile LED Philips X-

tremeUltinon sunt extrem de durabile.

Datorită celor mai recente inovaţii

tehnologice, acestea previn deteriorările

cauzate de căldură şi vibraţii şi rezistă până

la 12 ani. Deoarece majoritatea

autoturismelor sunt înlocuite sau

modernizate în acest interval, luminile tale

noi şi elegante ar trebui să dureze la fel de

mult ca maşina.
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Specificaţii
Informaţii ambalaj

Tip ambalaj: X2

EAN1: 8727900392487

EAN3: 8727900392517

Specificaţii pentru comercializare

Avantaje preconizate: Mai multă lumină

Informaţii privind comandarea

Nr. comandă: 127998000KX2

Cod de comandă: 39248730

Informaţii de pe ambalajul exterior

Înălţime: 8,5 cm

Lungime: 19,5 cm

Lăţime: 15,1 cm

Greutate brută pe unitate: 0,37 kg

Informaţii despre produsul ambalat

Înălţime: 9,2 cm

Lungime: 6,8 cm

Lăţime: 2,8 cm

MOQ (pentru profesionişti): 20

Cantitate per pachet: 2

Durată de viaţă

Durată de viaţă: Până la 12 ani

Descrierea produsului

Tehnologie: LED

Aplicaţie: Interior, Portbagaj, poziţie

Gamă: X-tremeUltinon LED

Tip: [~W5W]

 

* Este responsabilitatea ta să te asiguri că utilizarea

luminilor cu LED cu montare pe vechile instalații
respectă cerințele legale locale aplicabile.
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