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12825WLEDX1

Exkluzivní charakteristický design, maximální
viditelnost

bezpečné a stylové řízení

Nová generace vysoce výkonných světlometů LED Luxeon pro bezpečné a stylové

řízení na silnici a zvýšení viditelnosti ve dne i v noci.

Exkluzivní charakteristický design

Homologovaná technologie Lightguide

Kvalita originálních výrobků

Vysoce kvalitní hliníkový kryt

Odolné proti vodě a kamínkům

Viditelnost 24 h

Stmívatelné: zapnuto ve dne i v noci

Nová a výkonná generace LED

Díky širokému úhlu budete lépe viděni

Snadná instalace na všechna vozidla

Kompatibilní s hybridními automobily a elektromobily

Chytrý zajišťovací systém



Světla LED pro denní svícení 12825WLEDX1

Přednosti
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.

Stmívatelné

Naše řešení pod názvem Daylight zůstává

zapnuto ve dne i v noci. Během dne diody LED

Daylight pro denní svícení zvyšují

viditelnost vozidel, takže je mohou jiní řidiči

nebo chodci pohybující se v protisměru

rychleji rozpoznat. To celkově zvyšuje úroveň

bezpečnosti silničního provozu. Systém se

v noci automaticky ztlumí.

Hliníkový kryt

Robustní, vysoce kvalitní hliníkový kryt brání

korozi a je odolný vůči povětrnostním vlivům:

voda, sůl, písek a prach nezpůsobí žádné

poškození. Výsledkem je dlouhá životnost bez

údržby.

Odolné proti kamínkům

Vysoce kvalitní hliníkový kryt a také čočka

jsou odolné proti vodě a kamínkům. Systém

nevyžaduje žádnou údržbu po montáži.

Nová a výkonná generace LED

Nová a výkonná generace LED

Homologovaná technologie Lightguide

Technologie Lightguide přináší

nezaměnitelnou světelnou charakteristiku.

Oproti bodovému vzhledu dřívějších řešení je

zde světlo vedeno dvěma souvislými paprsky

a rozšiřuje se do většího úhlu. Podobně jako

všechna řešení od společnosti Philips je i toto

v souladu se všemi homologačními standardy.

Kompatibilní s hybridními automobily a

elektromobily

Řada Philips Daytime Running Light je

kompatibilní s technologií hybridních

automobilů a elektromobilů.

Široký úhel

Homologovaná technologie Lightguide vede

k rovnoměrnému rozptýlení světla, kde

nevznikají skvrny a paprsek je mimořádně

široký.



Světla LED pro denní svícení 12825WLEDX1

Specifikace
Maximální viditelnost

Intenzita (DRL): 550 cd

Intenzita (obrysová světla): 80 cd

Teplota barev: Až 6 000 K

Úhel paprsku: O 150 % širší než standardní

Životnost diody LED: Až 5 000 hodin

Snadná instalace

Zajišťovací systém

Kompatibilní s funkcí start & stop:

s ovládáním ACC

Odolnost

Prvotřídní povrchová úprava: Vysoce kvalitní

hliníkový kryt

Odolné proti kamínkům: Automobilový test

PSA B21 7090

Sada DRL odolná proti: vodě, soli, prachu a

písku

Technické údaje

Aplikace: Denní světlo

Homologace: ECE R87

Spotřeba (DRL): 2 x 7,7 W

Spotřeba (obrysová světla): 2 x 2,4 W

Informace pro objednávání

Zadání obj.: 12825WLEDX1

Objednací kód: 38638733

Údaje na obalu

EAN1: 8727900386387

EAN3: 8727900386394

Popis výrobku

Technologie: LED

Řada: DayLightGuide

Homologace ECE

Napětí [V]: 12
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