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Ainutlaatuinen muotoilu takaa erinomaisen
näkyvyyden

– aja turvallisesti ja tyylikkäästi

Uuden sukupolven tehokkaat ja tyylikkäät Luxeon-LED-päiväajovalot parantavat

turvallisuutta tiellä lisäämällä näkyvyyttäsi päivällä ja yöllä.

Persoonallinen muotoilu

Tyyppihyväksytty valonjohdintekniikka

Ensiasennuslaatua

Laadukas alumiinikotelo

Veden-, lian- ja iskunkestävä

Näkyvyyttä kellon ympäri

Himmennettävä: palaa yöllä ja päivällä

Tehokas uuden sukupolven LED

Leveä valokeila parantaa näkyvyyttä

Helppo asentaa kaikkiin autoihin

Soveltuu sähkö- ja hybridiautoihin

Kätevä kiinnitysjärjestelmä
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Kohokohdat
Helppo kiinnitys

Helppo asentaa kätevän kiinnitysjärjestelmän

ansiosta. Asenna pidikkeet mihin tahansa

syvennykseen ja napsauta moduulit

paikalleen. Moduulit lukkiutuvat tiukasti, eikä

niitä voi varastaa.

Himmennettävä

LED-päiväajovalomme toimivat ympäri

vuorokauden. Valoisalla ne parantavat

liikenneturvallisuutta: niiden ansiosta auto

näkyy paremmin, joten muiden ajoneuvojen

kuljettajat ja jalankulkijat huomaavat sen

helpommin. Pimeällä järjestelmä himmentää

valot automaattisesti.

Alumiinikotelo

Luja, laadukas ja säänkestävä alumiinikotelo

ehkäisee veden, suolan, hiekan ja pölyn

aiheuttamaa korroosiota. Niinpä käyttöikä on

pitkä eikä huoltotoimia tarvita.

Lian- ja iskunkestävä

Laadukas alumiinikotelo ja linssi ovat veden-,

lian- ja iskunkestäviä. Asennuksen jälkeen

järjestelmä ei vaadi huoltotoimia.

Tehokas uuden sukupolven LED

Tehokas uuden sukupolven LED

Tyyppihyväksytty valonjohdin

Valonjohdintekniikalla toteutetut kaksi valoa

luovat ainutlaatuisen, yhtenäisen ja entistä

laajemman valokeilan aiempien ratkaisujen

pistemäisten valojen sijaan. Muiden Philips-

ratkaisujen tavoin myös tämä täyttää kaikki

tyyppihyväksyntävaatimukset.

Soveltuu sähkö- ja hybridiautoihin

Philips-päiväajovalot toimivat sähkö- ja

hybridiautotekniikan kanssa.

Leveä valokeila

Tyyppihyväksytty valonjohdintekniikka

hajauttaa valon tasaisesti ja saa aikaan

erittäin leveän valokeilan.
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Tekniset tiedot
Paras näkyvyys

Valovoima (päiväajovalot): 550 cd

Voimakkuus (seisontavalo): 80 cd

Värilämpötila: Jopa 6 000 K

Säteilykulma: 150 % normaalia leveämpi

LED-käyttöikä: Jopa 5 000 tuntia

Helppo asentaa

Helppo kiinnitys

Yhteensopivuus käynnistys-

pysäytysjärjestelmän kanssa: ACC-ohjaus

Kestävyys

Ensiluokkainen viimeistely: laadukas

alumiinikotelo

Lian- ja iskunkestävä: autotesti PSA B21 7090

Päiväajovalosarja kestää hyvin: vettä, suolaa,

pölyä ja hiekkaa

Tekniset tiedot

Käyttö: päiväajovalot

Tyyppihyväksyntä: ECE-sääntö 87

Virrankulutus (päiväajovalot): 2 x 7,7 W

Virrankulutus (seisontavalo): 2 x 2,4 W

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: 12825WLEDX1

Tilauskoodi: 38638733

Pakkauksen tiedot

EAN1: 8727900386387

EAN3: 8727900386394

Tuotteen kuvaus

Tekniikka: LED

Valikoima: DayLightGuide

ECE-tyyppihyväksyntä

Jännite [V]: 12
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