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Światła do jazdy dziennej

12 V

 
12831ACCX1

Wysoka widoczność dla maksymalnego bezpieczeństwa
Światła do jazdy dziennej LED zapewniające lepszą widoczność

Światła do jazdy dziennej LED Luxeon o dużej mocy zapewniają poprawę bezpieczeństwa na drodze. W tym

przypadku lepsza widoczność nie pociąga za sobą skrócenia okresu eksploatacji ani zwiększenia zużycia

energii.

Pasuje do większości modeli samochodów

Zgodność z systemem Start & Stop oraz samochodami hybrydowymi i elektrycznymi

Jakość oryginalnego wyposażenia

Odporność na wodę i uderzenia drobnego żwiru

Wysokiej jakości aluminiowa obudowa

Instalacja za pomocą kliknięcia

Proste okablowanie

Inteligentny system montażu clip-on



DayLight 4 12831ACCX1

Zalety Dane techniczne

Zgodność z systemem Start & Stop

Dzięki inteligentnemu systemowi

elektronicznemu zastosowanemu w jednostce

sterującej moduły są zgodne z najnowszymi

typami samochodów — hybrydowymi,

elektrycznymi i wyposażonymi w system Start

& Stop. Lista wszystkich marek i modeli

znajduje się w części instrukcji dotyczącej

korzystania ze świateł.

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.

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.

Proste okablowanie

Proste okablowanie ułatwia montaż świateł

do jazdy dziennej.

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.

Specyfikacja techniczna

Napięcie: 12 V

Zastosowanie: Światło dzienne

Homologacja: Zgodna z ECE (dopuszczona do

ruchu ulicznego)

Produkt równie wytrzymały jak samochód:

5000 godz.

Maksymalna widoczność

Temperatura barwowa: 6000 K

Bardzo łatwa instalacja

System łatwego montażu: system montażu

clip-on

Jakość oryginalnego wyposażenia

Eleganckie wykończenie: Wysokiej jakości

aluminiowa obudowa

Jakość: Certyfikowana jakość zgodna ze

standardami przemysłu motoryzacyjnego

Soczewka odporna na uderzenia drobnego

żwiru: Test motoryzacyjny PSA B21 7090

Homologacja: ECE R87

Standardowe wodoodporne złącza:

Wodoszczelne złącze

Odporność na działanie wody i warunków

atmosferycznych: Woda, sól, pył, piasek
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