
 

 

Philips LED Daytime lights
DayLight 4

DRL
12 V

12820WLEDX1
Vysoká viditelnost pro maximální bezpečnost
Denní světla LED, abyste byli vidět lépe
Vysoce výkonná denní světla LED Luxeon zvyšují bezpečnost na silnici a viditelnost, aniž 
by ohrožovala život nebo zvyšovala spotřebu energie.

Jednoduchá instalace nacvaknutím
• Jednoduchý systém zapojení
• Chytrý zajišťovací systém

Kvalita originálních výrobků
• Odolné proti vodě a kamínkům
• Vysoce kvalitní hliníkový kryt



 Odolné proti kamínkům

Vysoce kvalitní hliníkový kryt a také čočka jsou 
odolné proti vodě a kamínkům. Systém nevyžaduje 
žádnou údržbu po montáži.

Hliníkový kryt

Robustní, vysoce kvalitní hliníkový kryt brání korozi 
a je voděodolný: voda, sůl, písek a prach nezpůsobí 
žádné změny. Výsledkem je dlouhá životnost bez 
údržbových prací.

Jednoduchý systém zapojení
Jednoduchý systém zapojení kabelů vám umožní 
snadno nainstalovat světlo pro denní svícení.

Zajišťovací systém

Jednoduchá instalace pomocí chytrého 
nacvakávacího systému. Držáky lze nainstalovat do 
jakéhokoli otvoru a jednoduchým zacvaknutím 
zajistit moduly na místě. Moduly se pevně uzamknou 
a není možné je odcizit.
12820WLEDX1
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Technické údaje
• Napětí: 12 V
• Aplikace: Denní světlo
• Homologace: V souladu s ECE (lze provozovat na 

veřejných komunikacích)
• Vydrží pod dobu životnosti automobilu: 

5 000 hodin

Maximální viditelnost
• Teplota barev: 6 000 K

Snadná instalace
• Systém snadného nacvaknutí: Nacvakávací systém

Kvalita originálních výrobků
• Prvotřídní povrchová úprava: Vysoce kvalitní 

hliníkový kryt
• Kvalita: Certifikovaná kvalita pro automobilový 

průmysl
• Čočka odolná proti nárazům odražených kamínků: 

Automobilový test PSA B21 7090
• Homologace: ECE R87
• Standardní voděodolné konektory: Voděodolný 

konektor
• Voděodolný – odolný proti vlivům počasí: Voda, 

sůl, prach, písek
•

Specifikace
DayLight 4
DRL 12 V
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