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Maximaal zicht voor maximale veiligheid
LED Daytime Running Lights om beter gezien te worden

De krachtige Luxeon LED Daytime Running Lights vergroten uw veiligheid op de weg en zorgen ervoor dat u

beter wordt gezien zonder nadelige gevolgen voor de levensduur en het energieverbruik.

Geschikt voor de meeste auto's

Geschikt voor hybride en elektrische auto's en start-stopsysteem

Hoogwaardig kwaliteitsproduct

Bestand tegen water en steenslag

Hoogwaardige aluminium behuizing

Eenvoudige klikmontage

Eenvoudig bedradingssysteem

Slim One Click-systeem



DayLight 4 12820WLEDX1

Kenmerken Specificaties
Geschikt voor start-stopsysteem

Dankzij de intelligente elektronica van de

bediening zijn de modules geschikt voor de

nieuwste voertuigen: hybride en elektrische

auto's en auto's met een start-stopsysteem

worden ondersteund. Raadpleeg het gedeelte

over toepassing in de gids voor een overzicht

van alle uitvoeringen en modellen.

Bestand tegen steenslag

De hoogwaardige aluminium behuizing en

lens zijn bestand tegen water en steenslag.

Het systeem vereist na montage geen

onderhoud.

Aluminium behuizing

De robuuste, hoogwaardige aluminium

behuizing voorkomt corrosie en is

weerbestendig: water, zout, zand en stof

maken geen schijn van kans. Dit zorgt voor

een lange levensduur en geen

onderhoudswerkzaamheden.

Eenvoudig bedradingssysteem

Dankzij het eenvoudige bedradingssysteem

kunt u uw daglichtlamp eenvoudig installeren.

One Click-systeem

Eenvoudige installatie met het slimme One

Click-systeem. Installeer de beugels in een

uitsparing en klik de modules eenvoudig vast.

De modules zitten stevig vast en zijn bestand

tegen diefstal.

Technische specificaties

Voltage: 12 volt

Toepassing: Daglicht

Bekrachtiging: Voldoet aan ECE-norm

(verkeerswetgeving)

Gaat de hele levensduur van de auto mee:

5000 uur

Maximaal zicht

Kleurtemperatuur: 6000 K

Makkelijk aan te sluiten

Gemakkelijk kliksysteem: One Click-systeem

Hoogwaardig kwaliteitsproduct

Superieure afwerking: Hoogwaardige

aluminium behuizing

Kwaliteit: Gecertificeerde kwaliteit voor

auto's

Lens bestand tegen opspattende gravel:

Autotest PSA B21 7090

Bekrachtiging: ECE R87

Standaard waterdichte aansluiting:

Waterdichte aansluiting

Waterdicht - Weerbestendig: Water, zout,

stof, zand

 

© 2022 Koninklijke Philips N.V.

Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder

voorafgaande kennisgeving worden

gewijzigd. Handelsmerken zijn het

eigendom van Koninklijke Philips N.V.

en hun respectieve eigenaren.

Publicatiedatum

2022‑11‑11
Versie: 7.0.5

12 NC: 9237 942 1711

EAN: 87 27900 70434 1

www.philips.com

http://www.philips.com/

