ไฟภายในรถยนต
X-tremeUltinon LED
LED-MULTIREADER
จํานวนของหลอดไฟ: 1
สีขาวอมฟา 12 V 6500 K
ภายใน

สวางขึ้นและดูีมีสไตลมากขึ้น

เผยสีสันที่แทจริงของการตกแตงภายในรถยนตของคุณ

12823HCRIX1

กุญ แจของคุณจะไมหายอีกตอไปดวยไฟ LED ของ Philips ที่สวาง มีสไตล และทนทานสําหรับแสงไฟภายใน
รถยนต หลอดไฟ LED ที่มีความถูกตองของสีสันของวัตถุภายใตแสงไฟที่สูงเผยสีสันของการตกแตงภายในและ
วัตถุใ หช ัดและสดใสที่มีไฟสีฟาลดลงเพื่อความสบายตา
คุณภาพที่ยอดเยี่ยมจาก Philips
ผลิตภัณฑสองสวางในรถยนตของ Philips ในระดับคุณภาพสูงสุด
ตัวเลือกการติดตั้งชองเสียบอเนกประสงค
ไฟ LED ภายในที่สวางขึ้น
แสงไฟภายในรถที่สวางขึ้นเพื่อใหเห็นทุกสิ่งภายในรถของคุณ
ไฟ LED ที่ใชงานยาวนานยิ่งขึ้น
ระบบไฟ LED ที่ทนทานและใชงานไดยาวนาน
เผยสีสันที่แทจริงของการตกแตงภายในรถยนตของคุณ
ลดการปลอยไฟสีฟาลง
เผยสีสันที่แทจ ริงของการตกแตงภายในรถยนตของคุณ

ไฟภายในรถยนต

12823HCRIX1

ไฮไลต

รายละเอียดเฉพาะ

คุณภาพเกรดยานยนต
ผลิตภัณฑสองสวางของ Philips ที่ลํ้าหนาดวยเทคโนโลยีซึ่งมีชื่อ
เสียงในวงการอุตสาหกรรมยานยนตเปนเวลานานกวา 100 ป
ผลิตภัณฑคุณภาพเกรดยานยนตของ Philips นั้นไดรับการ
ออกแบบและพัฒนาตามกระบวนการควบคุมคุณภาพที่เขมงวด
(รวมถึงมาตรฐาน ISO ที่เกี่ยวของ) นําไปสูมาตรฐานการผลิตที่
สูงอยางตอเนื่อง ผูผ ลิตรถยนตสวนใหญเลือกหลอดไฟของ
Philips เนื่องจากเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑจ าก Philips ก็เทากับวา
คุณซื้อคุณภาพ คุณไดรับแสงสวางเจิดจา และประสิทธิภ าพ
ลําแสงที่แมนยํา คุณไดรับสไตลที่ลํ้าสมัย และยังไดรับระบบ
ผลิตภัณฑสองสวาง LED ขั้นสูงเพื่อนการขับขี่ที่ปลอดภัย คลอง
ตัว และเพลิดเพลินมากกวาเดิม
ระบบไฟ LED ที่ใชงานไดยาวนาน
คุณตองการไฟรถยนตที่มีสไตลและสวาง แตคุณไมตองการ
เปลี่ยนหลอดไฟที่เสียบอยๆ ซึ่งเปนจุดออนหลักของไฟหนา
ทั่วไป โดยยิ่งสองแสงไดแรงเทาใด อายุการใชงานก็จ ะยิ่งสั้นลง
เทานั้น ที่ความเขมแสงระดับเดียวกัน LED จะมีอายุการใชงานที่
ยาวนานกวา และไฟ LED Philips X-tremeVision มีความ
ทนทานสูงมาก ดวยนวัตกรรมทางเทคโนโลยีลาสุด ซึ่งปองกัน
ความเสียหายจากความรอนและการสั่นสะเทือน ทําใหใชงานได
้นานสูงสุดถึง 12 ป โดยรถสวนใหญที่ไดเปลี่ยนหรืออัพเกรดใน
ชวงเวลานั้น ไฟรถยนตที่ดูมีสไตลของคุณจะมีอายุการใชงานที่
ยาวนานกวารถยนตของคุณเองเสียอีก
ไฟ CRI LED ความสวางสูง Philips
คลื่นของไฟสีฟาจะสรางแสงจาที่สามารถลดคอนทราสของภาพ
และสงผลตอความชัดใสได นอกจากนี้ยังอาจเปนหนึ่งในสาเหตุ
ของอาการตาออนลา ปวดหัว ความเหนื่อยลาทางกายภาพและ
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ทางจิตได แหลงกําเนิดไฟสีฟามีทั้งหนาจอคอมพิวเตอร อุปกรณ
์อิเล็กทรอนิกส ไฟฟลูออเรสเซนต และไฟ LED แตหลอดไฟ
LED ที่คา 90+ CRI สูงของ Philips จะปลอยไฟสีฟานอยกวา
ไฟ LED ภายในอาคารทั่วไป เพื่อความสบายตา
เตรียมตัว ระวัง ติดตั้ง!
มาพรอมกับตัวเลือกชองเสียบอเนกประสงค ใหการเปลี่ยนหลอด
ไฟหองโดยสารแบบ T10 และ Festoon 30 มม. ทําไดอยาง
งายดาย
ระบบแสงภายในรถที่ดูมีสไตล
CRI (ดัชนีความถูกตองของสีสันของวัตถุภ ายใตแสงไฟ) คือหนวย
วัดที่บงบอกถึงความแมนยําของสีที่แทจ ริงของวัตถุภ ายใตการสอง
สวางของไฟ หลอดไฟ LED ในหองโดยสารแบบมาตรฐานนั้น
อาจทําใหสีผ ิดเพี้ยนดูไมเปนธรรมชาติ แต หลอดไฟ LED ที่คา
90+ CRI สูง ของ Philips ชวยใหสีของวัตถุปรากฏอยางคมชัด
และเปนธรรมชาติ ซึ่งชวยเสริมภาพลักษณของวัตถุ
มองเห็นภายในรถคุณไดมากขึ้น
ไมวาจะเปนโทรศัพท กุญแจ หรือรองเทาขางซายของลูกคุณที่
หายไป ณ จุดๆ หนึ่งเราก็ตองหาของในวางไวผ ิดที่ผ ิดทางในรถ
ที่มีแสงนอย ดวยระบบแสง LED ภายในรถของ Philips ใหคุณ
ไดรับแสงที่กระจายอยางสมํ่าเสมอ ที่สวาง และมีสีนวล เพื่อให
้ครั้งหนาเวลาที่คุณหาของในกระโปรงหลังรถ ชองใสถุงมือ หรือ
พื้นรถของคุณ คุณจะสามารถเห็นไดอยางชัดเจนวาคุณกําลังทํา
อะไรอยู และหาของไดอยางงายดาย

รายละเอียดของผลิตภัณฑ
เทคโนโลยี: LED
การใชงาน: ไฟภายในรถ
ฐาน: SV8.5-8, w2.1x9.5d, Ba9s
ชวง: X-tremeUltinon LED
ประเภท: หลอดไฟหองโดยสารแบบชองเสียบอเนกประสงค
การปรับอุณหภูมิสี: โทนแสงสีขาว 6500K
อายุการใชงาน: 12 ป
ลูเ มน [lm]: 100
แรงดันไฟฟา [V]:
12
กําลังไฟฟา [W]: 1.1
ขอมูลจําเพาะผลิตภัณฑทางการตลาด
ประโยชนที่คาดหวัง: การตกแตงภายในที่ทันสมัยและเจิดจา
ขอมูลทางดาน Logistic
EAN: 8727900395488
รหัสการสั่งซื้อ: 39548830
ปริมาณในกลอง: X1
อางอิง: 12823HCRIX1

* เปน ความรับ ผิดชอบของคุณเองเพื่อใหแนใจวาการใชห ลอดไฟ LED สําหรับ
ตกแตงจะสอดคลองกับ ขอกําหนดทางกฎหมายที่เกี่ยวของในทองถิ่น นั้น

