DRL-LED-lys
DayLightGuide
Daylight Guide
12 V
15 W

Eksklusiv særpreget design, maksimal synlighet
for å kjøre med sikkerhet og stil
12825WLEDX1

Den nye generasjonen Luxeon LED-kjørelys med høy eﬀekt ser bra ut og gir bedre
sikkerhet på veien ved å sørge for at du er mer synlig.
Eksklusivt designpreg

Typegodkjent lyslederteknologi

Original utstyrskvalitet

Aluminiumshus av høy kvalitet
Tåler vann- og steinsprut

God synlighet hele døgnet

Kan dimmes: Står på både natt og dag
Ny generasjon høy eﬀekts LED -lamper
Vidvinkel for å bli sett bedre

Enkel installasjon i alle biler

Kompatibel med hybridbiler og elbiler
Smart klemmesystem

DRL-LED-lys

12825WLEDX1

Høydepunkter
Klemmesystem

A luminiumshus

Typegodkjent lysleder

Du får enkel installasjon med det smarte
klemmesystemet . Installer brakettene i et
hulrom, og klikk alle modulene på plass.
Modulene låses fast , og kan ikke bli stjålet .

Det robuste aluminiumshuset av høy kvalitet
forebygger rust og er værbestandig: Tåler
vann, salt , sand og støv. Resultatet er lang
levetid uten vedlikehold.

Kan dimmes

Tåler steinsprut

Lyslederteknologien leverer en særegen
belysningssignatur. I motsetning til
prikkutseendet til tidligere løsninger er lyset
som føres gjennom de to strålene, likt og
forlenges til en større vinkel. Som andre
Philips-løsninger oppfyller strålen alle
typegodkjenningsstandarder.

Kompatibel med hybridbiler og elbiler

Vår Daylight -løsning står på både dag og
natt . Om dagen gjør LED Daylight bilene mer
synlige og lettere å oppdage for førerne av
andre biler eller fotgjengere som kommer i
motsatt retning. Dette øker traﬁkksikkerheten.
Systemet har automatisk dimming ved
mørkekjøring.

Aluminiumshuset og linsen er av høy kvalitet
og tåler vann- og steinsprut . Systemet er
vedlikeholdsfritt etter montering.

Ny generasjon høy eﬀekts LED-lamper

Philips kjørelys er kompatibelt med hybridog elbilteknologi .

Vidvinkel

Ny generasjon høy eﬀekts LED -lamper
Den typegodkjente lyslederteknologien gir
ensartet lysspredning uten punkter og ekstra
bred stråle.
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Spesiﬁkasjoner
Maksimal synlighet

Intensitet (DRL): 550 cd
Intensitet (posisjonslys): 80 cd
Fargetemperatur: Opptil 6000 K
Lysvinkel: 150 % bredere enn standarden
LED -levetid: Opptil 5000 timer

Enkel å installere

Klemmesystem
Kompatibelt med start-stopp-biler: med ACCkontroll

Robusthet

Førsteklasses overﬂate: Aluminiumshus av
høy kvalitet
Tåler steinsprut: Biltest PSA B21 7090
DRL er bestandig mot: vann, salt , støv og
sand

Tekniske spesiﬁkasjoner

Bruk: Dagslys
Typegodkjent: ECE R87
Strømforbruk (DRL): 2 x 7,7 W
Strømforbruk (posisjonslys): 2 x 2,4 W
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Bestillingsinformasjon

Bestillingsoppføring: 12825WLEDX1
Bestillingskode: 38638733

Emballasjeopplysninger
E AN1: 8727900386387
E AN3: 8727900386394

Produktbeskrivelse

Teknologi: LED
Serie: DayLightGuide
Typegodkjent ECE
Spenning [V]: 12

