
 

 

Philips LED Daytime lights
Дневна светлина 4

DRL
12 V

12831ACCX1
Голяма видимост за максимална безопасност
LED дневни светлини, за да ви виждат по-добре
Мощните дневни светлини Luxeon LED подобряват безопасността ви на пътя, 
повишавайки видимостта ви без компромиси с продължителността на живота и 
потребяваната мощност.

Пасва за повечето модели автомобили
• Съвместими с хибриди, електрически и старт и стоп

Качество на оригинално оборудване
• Устойчив на вода и удар с чакъл
• Висококачествен алуминиев корпус

Монтаж с лесно щракване
• Проста система на опроводяване
• Интелигентна система за закрепване



 Съвместими със старт и стоп

С интелигентната електроника на контролната 
кутия модулите са съвместими с най-новите 
типове автомобили: поддържат се хибриди, 
електрически и старт и стоп. Направете справка с 
раздела от ръководството за прилагане за 
обобщение на всички марки и модели.

Устойчив на удар с чакъл

Висококачественият алуминиев корпус и обектив 
са устойчиви на вода и удар с чакъл. След 
монтирането системата не изисква поддръжка.

Алуминиев корпус

Здравият висококачествен алуминиев корпус 
предпазва от корозия и е устойчив на 
метеорологичните условия: вода, сол, пясък и 
прах нямат шанс. Резултатът е дълъг живот и 
никакви дейности по поддръжката.

Проста система на опроводяване
Простата система за опроводяване разрешава да 
инсталирате лесно фара за дневна светлина.

Система за закрепване

Прост монтаж с интелигентна система за 
закрепване. Монтирайте скобите в произволна 
кухина и просто щракнете модулите на място. 
Модулите ще се блокират плътно и са обезоасени 
срещу кражба.
12831ACCX1

Спецификации
Технически данни
• Напрежение: 12 V
• Приложение: Дневна светлина
• Хомологация: Съответствие с ECE (одобрени 
за пътната мрежа)

• Трае колкото живота на колата: 5000 часа

Максимална видимост
• Цветна температура: 6000 K

Лесно инсталиране
• Система за лесно блокиране на място: система 
за закрепване

Качество на оригинално оборудване
• Първокласна повърхностна обработка: 
Висококачествен алуминиев корпус

• Качество: Сертифицирано качество за 
автомобили

• Устойчив на влиянието на пясъка обектив: 
Автомобилен тест PSA B21 7090

• Хомологация: ECE R87
• Стандартни водоустойчиви конектори: 
Водоустойчив конектор

• Водоустойчивост - устойчивост на лошо време: 
Вода, сол, прах, пясък

•
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