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Wyjątkowa, oryginalna konstrukcja, maksymalna
widoczność

bezpieczna i stylowa jazda

Nowa generacja świateł do jazdy dziennej LED Luxeon o dużej mocy zapewnia

poprawę bezpieczeństwa i bardziej stylowy wygląd pojazdu, zwiększając

widoczność podczas jazdy w dzień i w nocy.

Wyjątkowa, oryginalna konstrukcja

Homologowana technologia Lightguide

Jakość oryginalnego wyposażenia

Wysokiej jakości aluminiowa obudowa

Odporność na wodę i uderzenia drobnego żwiru

Całodobowa widoczność

Możliwość przyciemniania oraz korzystania w dzień i w nocy

Nowa generacja diod LED o dużej mocy

Szeroki kąt zapewniający lepszą widoczność

Łatwa instalacja we wszystkich samochodach

Zgodność z samochodami hybrydowymi i elektrycznymi

Inteligentny system montażu clip-on
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Zalety
System montażu clip-on

Łatwy montaż dzięki zastosowaniu

inteligentnego systemu clip-on. Wystarczy

zamontować uchwyty w dowolnej komorze i

przypiąć moduły we właściwym miejscu.

Moduły będą pewnie zamocowane i chronione

przed kradzieżą.

Możliwość przyciemniania

Nasze rozwiązanie oświetleniowe Daylight

działa w dzień i w nocy. W ciągu dnia

technologia LED Daylight sprawia, że

samochody są lepiej widoczne i łatwiej je

dostrzec, co zwiększa ogólne bezpieczeństwo

na drodze. System automatycznie przyciemnia

światła w nocy.

Aluminiowa obudowa

Solidna, wysokiej jakości aluminiowa

obudowa zapobiega korozji i jest odporna na

warunki pogodowe — woda, sól, piasek i kurz

nie mają żadnych szans. Wynikiem tego jest

duża trwałość i brak konieczności konserwacji.

Odporność na uderzenia drobnego żwiru

Wysokiej jakości aluminiowa obudowa i

soczewka są odporne na wodę i uderzenia

drobnego żwiru. Po zamontowaniu system nie

wymaga żadnych zabiegów konserwacyjnych.

Nowa generacja diod LED o dużej mocy

Nowa generacja diod LED o dużej mocy

Homologowana technologia Lightguide

Technologia Lightguide zapewnia

charakterystyczne, jasne światło. W

przeciwieństwie do wcześniejszych rozwiązań

oferujących kolisty obszar światła, pozwala

wygenerować dwie wiązki jednorodnego

światła o szerszym kącie padania.

Technologia ta, podobnie jak pozostałe

rozwiązania firmy Philips, spełnia wszelkie

standardy homologacji.

Zgodność z pojazdami hybrydowymi i

elektrycznymi

Światła do jazdy dziennej firmy Philips są

zgodne z technologią stosowaną w

samochodach hybrydowych i elektrycznych.

Szeroki kąt

Homologowana technologia Lightguide

powoduje jednolite rozproszenie światła bez

widocznych punktów świetlnych oraz

zapewnia niezwykle szeroką wiązkę światła.



Światła do jazdy dziennej LED 12825WLEDX1

Dane techniczne
Maksymalna widoczność

Intensywność (światła do jazdy dziennej):

550 cd

Intensywność (światła pozycyjne): 80 cd

Temperatura barwowa: Do 6000 K

Kąt rozsyłu: 150% szerszy niż standardowy

Trwałość źródła światła LED: Maks. 5000

godz.

Bardzo łatwa instalacja

System montażu clip-on

Zgodność z systemem Start & Stop: z kontrolą

ACC

Solidność

Eleganckie wykończenie: Wysokiej jakości

aluminiowa obudowa

Odporność na uderzenia drobnego żwiru: Test

motoryzacyjny PSA B21 7090

Odporność świateł do jazdy dziennej na:

wodę, sól, pył i piasek

Dane techniczne

Zastosowanie: Światło dzienne

Homologacja: ECE R87

Pobór mocy (światła do jazdy dziennej):

2 x 7,7 W

Pobór mocy (światła pozycyjne): 2 x 2,4 W

Informacje dotyczące zamówień

Numer zamówieniowy: 12825WLEDX1

Kod zamówienia: 38638733

Dane opakowania

EAN1: 8727900386387

EAN3: 8727900386394

Opis produktu

Technologia: LED

Seria: DayLightGuide

Homologacja ECE

Napięcie [V]: 12
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