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12825WLEDX1

Exklusivt utseende, maximal sikt
för en säker och stilfull åktur

Den nya generationen Luxeon LED-varselljus med hög effekt gör åkturen både

säker och stilfull så att du får utökad sikt både dag och natt.

Exklusiv design

EU-Godkänd ljusguideteknik

Originalutrustningskvalitet

Aluminiumhölje av högsta kavlitet

Vatten- och grustålig

God sikt dygnet runt

Dimbar: på dygnet runt

Nya generationens HighPower LED

Vidvinkel för att synas bättre

Enkel installation för alla bilar

Hybrid- och elbilskompatibel

Smart system med klämmor



LED-varselljus 12825WLEDX1

Funktioner
System med klämmor

Enkel installation med det smarta systemet

med klämmor. Montera fästena i en hålighet

och klicka modulerna på plats. Modulerna

låses på plats och skyddas från stöld.

Dimbar

Vår DayLight-lösning är på dygnet runt.

Under dagen gör LED Daylight att bilen syns

bättre och upptäcks snabbare av andra förare

och fotgängare som rör sig i motsatt riktning,

vilket förbättrar säkerheten på vägen.

Systemet dimras automatiskt på kvällen.

Aluminiumhölje

Det robusta aluminiumhöljet förhindrar

korrosion och är vädertåligt: vatten, salt, sand

och damm har ingen chans. Resultatet är en

lång livslängd och inget underhåll.

Grustålig

Det förstklassiga aluminiumhöljet och linsen

är vatten- och gruståliga. Efter montering

kräver systemet inget underhåll.

Nya generationens HighPower LED

Nya generationens HighPower LED

EU-Godkänd ljusguide

Ljusguidetekniken ger ett distinkt ljussken. I

motsats till tidigare punktformade

lösningarna är ljuset som leds genom de 2

strålarna enhetligt och utvidgas i en bredare

vinkel. Likt andra lösningar från Philips

uppfyller strålen alla EU-standarder.

Hybrid- och elkompatibel

Philips Daytime Running Light för belysning

dagtid är kompatibla med hybridbilar och

elbilar.

Vidvinkel

EU-godkänd Lightguide-teknik ger en

enhetlig ljusspridning utan prickar och en

ultrabred ljusstråle.



LED-varselljus 12825WLEDX1

Specifikationer
Maximal sikt

Intensitet (DRL): 550 cd

Intensitet (positionsljus): 80 cd

Färgtemperatur: Upp till 6 000 K

Spridningsvinkel: 150 % bredare än standard

LED-livslängd: Upp till 5 000 timmar

Enkel att installera

System med klämmor

Kompatibel med start & stop: med ACC-

kontroll

Robusthet

Förstklassig finish: Förstklassigt

aluminiumhölje

Grustålig: Fordonstest PSA B21 7090

DRL klarar: vatten, salt, damm och sand

Tekniska specifikationer

Tillämpning: Dagsljus

Homologering: ECE R87

Förbrukning (DRL): 2 x 7,7 W

Förbrukning (positionsljus): 2 x 2,4 W

Beställningsinformation

Beställningspost: 12825WLEDX1

Beställningskod: 38638733

Förpackningsinformation

EAN1: 8727900386387

EAN3: 8727900386394

Produktbeskrivning

Teknik: LED

Sortiment: DayLightGuide

ECE-certifierad

Spänning [V]: 12
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