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12825WLEDX1

Eksklusivt, karakteristisk design og maksimal
synlighed

til sikker og stilfuld kørsel

Den nye generation af kraftfulde Luxeon LED-kørelys forbedrer din sikkerhed og

stil på vejene, så dit udsyn forbedres både om dagen og om natten.

Eksklusivt, karakteristisk design

Godkendt LightGuide-teknologi

Original udstyrskvalitet

Aluminiumskabinet i høj kvalitet

Modstandsdygtig over for vand og småsten

Godt udsyn 24 timer i døgnet

Kan lysdæmpes: forbliver tændt både dag og nat

Ny generation af LED med stor styrke

Vidvinkel, så synligheden er bedre

Nem installation til alle biler

Kompatibel med hybrid- og elbil

Smart clip-on-system



Permanent LED-kørelys 12825WLEDX1

Vigtigste nyheder
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.

Kan dæmpes

Vores kørelysløsning forbliver tændt dag og

nat. I løbet af dagen gør LED-kørelyset

bilerne mere synlige, så de bliver set

hurtigere af førerne af andre biler eller af

fodgængere, der går i den modsatte retning.

Samlet set forøger dette trafiksikkerheden.

Systemet dæmpes automatisk om natten.

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.

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.

Ny generation af LED med stor styrke

Ny generation af LED med stor styrke

Godkendt LightGuide

LightGuide-teknologien giver en speciel

belysningssignatur. I modsætning til tidligere

løsningers prikvisning er lyset, som ledes

igennem de 2 stråler, ens og udvides til en

videre vinkel. Som alle andre Philips-løsninger

overholder strålen alle

godkendelsesstandarder.

Kompatibel med hybrid og el

Udvalget af kørelys fra Philips er kompatibelt

med hybrid- og elbilteknologi.

Vidvinkel

Den godkendte LightGuide-teknologi

resulterer i en ensartet lysspredning uden

prikker og en ekstra bred lysstråle.



Permanent LED-kørelys 12825WLEDX1

Specifikationer
Maksimalt udsyn

Intensitet (kørelys): 550 mAh cd

Intensitet (positionslys): 80 cd

Farvetemperatur: Op til 6000 K

Strålevinkel: 150 % bredere end standard

LED-levetid: Op til 5000 timer

Nem at installere

Clip-on-system

Kompatibel med start og stop-biler: Med

ACC-kontrol

Robusthed

Førsteklasses finish: Aluminiumskabinet i høj

kvalitet

Modstandsdygtig over for småsten:

Personbiltest PSA B21 7090

Kørelys, der er modstandsdygtigt over for:

vand, salt, støv og sand

Tekniske specifikationer

Anvendelse: Dagslys

Godkendelse: ECE R87

Forbrug (kørelys): 2 x 7,7 W

Forbrug (positionslys): 2 x 2,4 W

Oplysninger om bestilling

Ordreindtastning: 12825WLEDX1

Ordrekode: 38638733

Emballagedata

EAN1: 8727900386387

EAN3: 8727900386394

Produktbeskrivelse

Teknologi: LED

Sortiment: DayLightGuide

ECE-godkendelse

Spænding [V]: 12
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