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Alta visibilidade para segurança máxima
Luzes LED de circulação diurna da Philips, concebidas a pensar na segurança

Os LEDs Luxeon de alta potência para circulação diurna melhoram a sua segurança na estrada, aumentando a

sua visibilidade sem comprometer a duração das luzes e o consumo energético.

Compatível com a maioria dos modelos de automóveis

Compatível com híbridos, eléctricos e Start & Stop

Qualidade de equipamento original

Resistente à água e ao impacto de gravilha

Compartimento de alumínio de alta qualidade

Instalação de encaixe simples

Sistema de cablagem simples

Sistema de encaixe inteligente



DayLight 4 12831ACCX1

Destaques Especificações
Compatível com sistema Start & Stop

Com o sistema electrónico inteligente da

caixa de controlo, os módulos são compatíveis

com os últimos tipos de veículos: híbridos,

eléctricos e com sistema Start & Stop.

Consulte a secção do guia de aplicação para

uma vista geral de todas as marcas e

modelos.

Resistente ao impacto de gravilha

o compartimento de alumínio de alta

qualidade e a lente são resistente à água e

ao impacto de gravilha. Depois de montar, o

sistema não requer qualquer manutenção.

Compartimento de alumínio

A estrutura robusta em alumínio de alta

qualidade previne a corrosão e é resistente a

intempéries: protegida contra água, sal, areia

e pó de areia. O resultado é uma vida útil

longa e nenhuma manutenção necessária.

Sistema de cablagem simples

O sistema de cablagem simples permite-lhe

instalar a sua DayLight facilmente.

Sistema de encaixe

Instalação simples com sistema de encaixe

inteligente. Instale os suportes em qualquer

cavidade e basta encaixar os módulos na sua

posição. Os módulos bloqueiam com firmeza e

ficam protegidos contra roubos.

Especificações técnicas

Voltagem: 12 V

Aplicação: Luzes diurnas

Homologação: Conformidade com ECE

(autorizado a circular)

Dura a vida útil do automóvel: 5000 horas

Visibilidade máxima

Temperatura da cor: 6000 K

Fácil de instalar

Sistema de montagem fácil: sistema de

encaixe

Qualidade de equipamento original

Acabamento de qualidade: Compartimento

de alumínio de alta qualidade

Qualidade: Qualidade automóvel certificada

Lentes resistentes ao impacto de gravilha:

Teste automóvel PSA B21 7090

Homologação: ECE R87

Conectores à prova de água padrão:

Conector

estanque

À prova de água - Resistente às condições

climatéricas: Água, sal, pó, areia
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