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12825WLEDX1
Semnătura designului exclusiv, vizibilitate maximă
Soluţii de iluminat pe timp de zi cu LED-uri, pentru a putea fi

văzut mai uşor

Noua generaţie de lămpi de zi cu LED Luxeon puternice vă îmbunătăţeşte

siguranţa la drum, sporindu-vă vizibilitatea fără a compromite durata de viaţă şi

consumul de energie.

Semnătura designului exclusiv

Tehnologie Lightguide omologată

Calitate de echipament original

Rezistenţă la impactul cu pietrişul şi la apă

Carcasă din aluminiu de înaltă calitate

Vizibilitate 24 de ore

Putere reglabilă: rămâne aprins zi şi noapte

LED de nouă generaţie cu putere ridicată

Unghi larg pentru a fi văzut mai bine

Instalare uşoară pentru toate vehiculele

Sistem inteligent cu ataşare

Hibrid, electric şi compatibil cu funcţia start & stop



Ghid 12825WLEDX1

Repere
LED de nouă generaţie cu putere ridicată

LED de nouă generaţie cu putere ridicată

Lightguide omologată

Tehnologia Lightguide omologată oferă o

semnătură de iluminare distinctă. Spre

deosebire de aspectul de punct al soluţiilor

anterioare, lumina direcţionată prin cele 2

fascicule este uniformă şi se răspândeşte

într-un unghi mai larg. Ca oricare altă soluţie

Philips, fasciculul este conform cu toate

standardele de omologare.

Compatibilă cu funcţia start & stop

Datorită aparatelor electronice inteligente ale

cutiei de control, modulele sunt compatibile

cu cele mai recente tipuri de

vehicule: hibride, electrice şi maşinile cu

sistem start & stop sunt toate compatibile. Vă

rugăm să consultaţi secţiunea cu ghidul

aplicaţiei pentru o prezentare generală a

modelelor.

Putere reglabilă

Soluţia noastră de lumină naturală rămâne

aprinsă zi şi noapte. Pe timp de zi, LED

Daylight face maşinile mai vizibile şi mai

rapid de detectat de către şoferii altor

vehicule sau pietonii care se deplasează în

direcţie opusă, ceea ce, per total, sporeşte

siguranţa la drum. Sistemul îşi reglează

automat puterea pe timp de noapte.

Rezistenţă la impactul cu pietrişul

Carcasa din aluminiu de înaltă calitate şi

obiectivul sunt rezistente la impactul cu

pietrişul şi la apă. După montare, sistemul nu

necesită întreţinere.

Carcasă din aluminiu

Carcasa robustă din aluminiu de înaltă

calitate previne apariţia coroziunii şi este

rezistentă la apă: sarea, nisipul şi praful nu au

nicio şansă. Rezultatul este o durată lungă de

viaţă şi niciun fel de lucrări de întreţinere.

Unghi larg

Tehnologia Lightguide omologată oferă o

difuzie uniformă a luminii, fără puncte şi un

fascicul extra-lat.

Sistem cu ataşare

Instalare simplă cu sistem inteligent de

ataşare. Instalaţi suporturile în orice cavitate

şi fixaţi modulele în poziţie cu un simplu clic.

Acestea se vor fixa ferm şi sunt protejate

împotriva furtului.
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Specificaţii
Specificaţii tehnice

Tensiune: 12 V

Aplicaţie: Lumină naturală

Omologare: Conformă cu ECE (legală în trafic)

Durată de viaţă cât aceea a maşinii: 5000 de

ore

Vizibilitate maximă

Temperatură culoare: 6000 K

Uşor de instalat

Sistem uşor cu un clic: sistem cu ataşare

Calitate de echipament original

Finisaj premium: Carcasă din aluminiu de

înaltă calitate

Calitate: Calitate auto certificată

Obiectiv rezistent la impactul cu pietrişul:

Test auto PSA B21 7090

Omologare: ECE R87

Conectori standard rezistenţi la apă: Conector

etanş

Rezistent la apă - Rezistent la intemperii:

Apă, sare, praf, nisip
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