
 

 

Philips LED Daytime lights
DayLight 4

DRL (Daytime Running Lamp = 

kørelys)

12 V

12820WLEDX1
Godt udsyn giver maksimal sikkerhed

LED-kørelys, så du bedre kan ses
De kraftige Luxeon LED-kørelys forbedrer din sikkerhed på vejene og forbedrer udsynet 
uden at gå på kompromis med levetiden og energiforbruget.

Passer på de fleste biler
• Kompatibel med hybridbiler, elektriske biler og start og stop-biler

Original udstyrskvalitet
• Modstandsdygtig over for vand og småsten
• Aluminiumskabinet i høj kvalitet

Enkelt klik-installation
• Enkelt ledningssystem
• Smart clip-on-system



 Kompatibel med start og stop-biler

Med kontrolboksens intelligente elektronik er 
modulerne kompatible med de nyeste køretøjstyper: 
hybridbiler, elektriske biler og start og stop-biler er 
alle understøttede. Se afsnittet med 
anvendelsesvejledningen for at se en oversigt over 
alle mærker og modeller.

Modstandsdygtig over for småsten

Kabinettet af aluminium i høj kvalitet og linsen er 
modstandsdygtige over for vand og småsten. 
Systemet kræver ingen vedligeholdelse efter 
monteringen.

Aluminiumskabinet

Det robuste kabinet af aluminium i høj kvalitet 
forhindrer rust og er vejrbestandigt: Vand, salt, sand 
og støv har ikke en chance. Resultatet er lang levetid 
og ingen vedligeholdelse.

Enkelt ledningssystem
Det enkle ledningssystem gør dig i stand til nemt at 
installere dit dagslys.

Clip-on-system

Enkel installation med smart clip-on-system. Installer 
beslagene i alle hulrum, og klik blot modulerne på 
plads. Modulerne låser tæt sammen, og er fri for 
tyveri.
12820WLEDX1

Specifikationer
Tekniske specifikationer
• Spænding: 12 V
• Anvendelse: Dagslys
• Godkendelse: E-godkendt
• Holder hele bilens levetid: 5000 timer

Maksimalt udsyn
• Farvetemperatur: 6000 K

Nem at installere
• Nem kliksystem: clip-on-system

Original udstyrskvalitet
• Førsteklasses finish: Aluminiumskabinet i høj 

kvalitet
• Kvalitet: Certificeret personbilkvalitet
• Linse, der er modstandsdygtig over for småsten: 

Personbiltest PSA B21 7090
• Godkendelse: ECE R87
• Standard vandtætte stik: Vandtæt stik
• Vandtæt - til al slags vej: Vand, salt, støv, sand
•
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