
 

LED дневни ходови
светлини

DayLightGuide

 
Daylight Guide

12 V

15 W

 

12825WLEDX1

Ексклузивен дизайнерски почерк, максимална
видимост
за безопасно и стилно шофиране
Новото поколение мощни дневни ходови светлини Luxeon LED подобряват
безопасността и стила ви на пътуване, повишавайки видимостта ви както през деня, така и
през нощта.

Ексклузивен дизайнерски почерк
Технология с хомологиран лъчевод

Качество на оригинално оборудване
Висококачествен алуминиев корпус
Устойчив на вода и удар с чакъл

24 часа видимост
Подходящо за димиране: остава включено през ден и нощ
Мощно LED осветление от ново поколение
Широк ъгъл за по-добра видимост

Лесен монтаж на всички автомобили
Съвместими с хибридни и електрически автомобили
Интелигентна система за закрепване
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Акценти
Система за закрепване

Удобен и лесен монтаж с интелигентна система за
закрепване. Монтирайте скобите в произволна кухина
и просто щракнете модулите на място. Модулите ще
се блокират плътно и са обезопасени срещу кражба.

Възможност за димиране

Нашето решение Daylight (Дневна светлина) остава
включено ден и нощ. През деня, LED Daylight прави
автомобилите по-видими и по-бързо забележими от
водачите на други превозни средства или
пешеходците, движещи се в обратна посока, което
като цяло повишава безопасността на движението по
пътищата. Системата автоматично се затъмнява през
нощта.

Алуминиев корпус

Здравият висококачествен алуминиев корпус
предпазва от корозия и е устойчив на
метеорологичните условия - вода, сол, пясък и прах
нямат шанс. Резултатът е дълъг живот и никакви
дейности по поддръжката.

Устойчив на удар с чакъл

Висококачественият алуминиев корпус и оптика са
устойчиви на вода и удар с чакъл. След монтирането
системата не изисква поддръжка.

Мощно LED осветление от ново поколение

Мощно LED осветление от ново поколение

Хомологиран лъчевод

Технологията на лъчевода предлага отчетливо
осветяване. За разлика от точковия изглед на по-
старите решения, светлината се насочва през 2 лъча
и е равномерна, разпростираща се под по-широк
ъгъл. Както при всички останали решения на Philips,
лъчът съответства на стандартите за хомологация.

Съвместими с хибриди и електрически

Гамата дневни ходови светлини от Philips е
съвместима с технологията за хибридни автомобили.

Широк ъгъл

Хомологираната технология Lightguide води до
равномерно разпръскване на светлината без точки и
ултра-широк лъч.
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Спецификации
Максимална видимост
Интензивност (дневни ходови светлини): 550 cd
Интензивност (позиционна светлина): 80 cd
Цветна температура: До 6000 K
Ъгъл на лъча: 150% по-широк от стандартния
Експлоатационен срок на светодиодите: До 5000
часа

Лесно инсталиране
Система за закрепване
Съвместими със старт и стоп: с управление ACC

Издръжливост
Първокласна повърхностна обработка:
Висококачествен алуминиев корпус
Устойчив на удар с чакъл: Автомобилен тест PSA
B21 7090
Комплект дневни ходови светлини, устойчиви на:
вода, сол, прах, пясък

Технически данни
Приложение: Дневна светлина
Хомологация: ECE R87
Консумация (дневни ходови светлини): 2 x 7,7 W
Консумация (позиционна светлина): 2 x 2,4 mW

Информация за поръчка
Въвеждане на поръчка: 12825WLEDX1
Код за поръчка: 38638733

Данни за опаковката
EAN1: 8727900386387
EAN3: 8727900386394

Описание на продукта
Технология: LED
Обхват: DayLightGuide
Хомологация ECE: ДА
Напрежение [V]: 12
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