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LED Daytime lights
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12831ACCX1

God synlighet for maksimal sikkerhet
LED-kjørelys som gjør deg mer synlig

Luxeon LED-kjørelys med høy effekt gir bedre sikkerhet på veien ved å sørge for at du er mer synlig, uten at det

går på bekostning av levetid og energiforbruk.

Passer til de fleste bilmodeller

Kompatibelt med hybridbiler, elbiler og start-stopp-biler

Original utstyrskvalitet

Tåler vann- og steinsprut

Aluminiumshus av høy kvalitet

Enkel klikk-installasjon

Enkelt ledningssystem

Smart klemmesystem



Dagslys 4 12831ACCX1

Høydepunkter Spesifikasjoner
Kompatibelt med start-stopp-biler

Kontrollboksens intelligente elektronikk gjør

modulene kompatible med de nyeste

biltypene: hybridbiler, elbiler og start-stopp-

biler støttes. Du finner en oversikt over alle

merker og modeller i bruksanvisningen.

Tåler steinsprut

Aluminiumshuset og linsen er av høy kvalitet

og tåler vann- og steinsprut. Systemet er

vedlikeholdsfritt etter montering.

Aluminiumshus

Det robuste aluminiumshuset av høy kvalitet

forebygger rust og er værbestandig: Tåler

vann, salt, sand og støv. Resultatet er lang

levetid uten vedlikehold.

Enkelt ledningssystem

Det enkle ledningssystemet gjør at du enkelt

kan installere dagslyset.

Klemmesystem

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.

 

Tekniske spesifikasjoner

Spenning: 12 V

Bruk: Dagslys

Typegodkjent: ECE-kompatibel (lovlig for

bruk på offentlig vei)

Varer like lenge som bilen: 5 000 timer

Maksimal synlighet

Fargetemperatur: 6 000 K

Enkel å installere

Enkelt klikksystem: klemmesystem

Original utstyrskvalitet

Førsteklasses overflate: Aluminiumshus av

høy kvalitet

Kvalitet: Sertifisert bilkvalitet

Linse som tåler steinsprut: Biltest PSA B21

7090

Typegodkjent: ECE R87

Standard vanntette kontakter: Vanntett

kontakt

Vanntett – værbestandig: Vann, salt, støv,

sand
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