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Exclusief ontwerp, maximaal zicht
om veilig en in stijl te rijden

De nieuwe generatie krachtige LUXEON® LED Daytime Running Lights verbetert

uw veiligheid en stijl op de weg en vergroot zowel overdag als 's nachts uw

zichtbaarheid.

Exclusief design

Goedgekeurde LightGuide-technologie

Hoogwaardig kwaliteitsproduct

Hoogwaardige aluminium behuizing

Bestand tegen water en steenslag

Optimaal zicht - overdag en 's nachts

Dimbaar: blijft dag en nacht aan

Krachtige LED van de nieuwste generatie

Brede hoek om beter gezien te worden

Gemakkelijk te installeren in alle auto's

Geschikt voor hybride en elektrische auto's

Slim One Click-systeem



LED Daytime Running Lights 12825WLEDX1

Kenmerken
One Click-systeem

Eenvoudige installatie met het slimme One

Click-systeem. Installeer de beugels in een

uitsparing en klik de modules eenvoudig vast.

De modules zitten stevig vast en zijn bestand

tegen diefstal.

Dimbaar

Onze DayLight-verlichting blijft dag en nacht

aan. Gedurende de dag maakt LED Daylight

auto's zichtbaarder en eerder waarneembaar

voor bestuurders van andere voertuigen of

voor voetgangers. Dit zorgt voor een betere

veiligheid op de weg. Het systeem dimt 's

nachts automatisch.

Aluminium behuizing

De robuuste, hoogwaardige aluminium

behuizing voorkomt corrosie en is

weerbestendig: water, zout, zand en stof

maken geen schijn van kans. Dit zorgt voor

een lange levensduur en geen

onderhoudswerkzaamheden.

Bestand tegen steenslag

De hoogwaardige aluminium behuizing en

lens zijn bestand tegen water en steenslag.

Het systeem vereist na montage geen

onderhoud.

Krachtige LED van de nieuwste generatie

Krachtige LED van de nieuwste generatie

Goedgekeurde LightGuide

De LightGuide-technologie geeft een

opvallend licht. In tegenstelling tot de

puntvorming in eerdere oplossingen, wordt

het licht uniform over 2 stralen en over een

bredere hoek verdeeld. De lichtstraal voldoet

net als bij alle andere Philips-oplossingen

aan alle vereiste normen.

Geschikt voor hybride en elektrische auto's

De Daytime Running Light-collectie van

Philips is geschikt voor technologie van

hybride en elektrische auto's.

Brede hoek

De goedgekeurde LightGuide-technologie

zorgt voor een gelijkmatige verspreiding van

het licht, zonder vlekken en met een zeer

brede lichtbundel.
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Specificaties
Maximaal zicht

Intensiteit (DRL): 550 cd

Intensiteit (stadslicht): 80 cd

Kleurtemperatuur: Tot 6000 K

Lichthoek: 150% breder dan standaard

LED-levensduur: Tot 5000 uur

Makkelijk aan te sluiten

One Click-systeem

Geschikt voor start-stopsysteem: met ACC-

bediening

Duurzaamheid

Superieure afwerking: Hoogwaardige

aluminium behuizing

Bestand tegen steenslag: Autotest PSA B21

7090

DRL-set bestendig tegen: water, zout, stof en

zand

Technische specificaties

Toepassing: Daglicht

Bekrachtiging: ECE R87

Verbruik (DRL): 2 x 7,7W

Verbruik (stadslicht): 2 x 2,4mW

Bestelinformatie

Bestelnummer: 12825WLEDX1

Bestelcode: 38638733

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8727900386387

EAN3: 8727900386394

Productbeschrijving

Technologie: LED

Collectie: DayLightGuide

ECE-goedkeuring

Voltage [V]: 12
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