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God sikt för maximal säkerhet
Lysdioder för belysning dagtid för att synas bättre

De nya kraftfulla Luxeon-lysdioderna för belysning dagtid förbättrar säkerheten på vägen, ökar sikten utan att

kompromissa med livslängd och energiförbrukning.

Passar de flesta bilmodeller

Kompatibel med hybridbilar, elbilar och bilar med start & stop

OE kvalitet

Vatten- och grustålig

Förstklassigt aluminiumhölje

Enkel installation

Enkelt kablagesystem

Smart system med klämmor



DayLight 4 12831ACCX1

Funktioner Specifikationer
Kompatibel med start & stop

Tack vare den intelligenta elektroniken i

kontrollådan är modulerna kompatibla med de

senaste fordonstyperna: de kan användas till

hybridbilar, elbilar och bilar med start & stop.

Se avsnittet om tillämpning för en översikt

över alla märken och modeller.

Grustålig

Det förstklassiga aluminiumhöljet och linsen

är vatten- och gruståliga. Efter montering

kräver systemet inget underhåll.

Aluminiumhölje

Det robusta, förstklassiga aluminiumhöljet

förhindrar korrosion och är vädertåligt: vatten,

salt, sand och damm har ingen chans.

Resultatet är en lång livslängd och inget

underhåll.

Enkelt kablagesystem

Med det enkla kablagesystemet kan du enkelt

installera dagsljusen.

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.

Tekniska specifikationer

Volt: 12 V

Tillämpning: Dagsljus

Homologering: I enlighet med ECE (juridik)

Varar lika länge som bilen: 5 000 timmar

Maximal sikt

färgtemperatur: 6 000 K

Enkel att installera

Enkelt klicksystem: system med klämmor

Originalutrustningskvalitet

Förstklassig finish: Förstklassigt

aluminiumhölje

Kvalitet: Certifierad industrikvalitet för

fordon

Grustålig lins: Fordonstest PSA B21 7090

Homologering: ECE R87

Vattentåliga anslutningar av standardtyp:

Vattentät anslutning

Vattentät – Allväderstålig: Vatten, salt,

damm, sand
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