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Daylight 9
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16 W

 

12831WLEDX1

Голяма видимост за максимална безопасност
Ярка и привлекателна от всеки ъгъл
3-то поколение DRL от Philips съчетава превъзходен стил и по-добра видимост. Със своя
обновен оптичен дизайн Philips Daylight9 предлага по-добра гъвкавост при монтаж: решение
за всяка кола да се откроява от множеството.

Ярка от всеки ъгъл
Монтиране под различни ъгли за светлинен ефект с широк изглед

Стилно равномерно осветяване
Нов оптичен дизайн с 9 LED точки

Подходяща за повечето модели коли
Законосъобразно монтиране под ъгли до +/-40°

Лесен монтаж на всички автомобили
Интелигентна система за закрепване
Съвместими с хибриди, електрически и старт/стоп

Качество на оригинално оборудване
Устойчив на вода и удар с чакъл
Висококачествен алуминиев корпус
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Акценти
Монтиране под различни ъгли

Монтиране под различни ъгли за светлинен ефект с
широк изглед.

Нов оптичен дизайн с 9 точки

Благодарение на обновената оптика на лещата
предлагаме по-добро осветяване. Ъгълът, под който
се излъчва законово изискваното количество светлина
на пътя, е увеличен, благодарение на новата
конструкция.

Монтиране под ъгли до 40°

Диапазонът на монтиране на модулите е увеличен до
+/- 40 градуса хоризонтално, +/- 2 градуса
вертикално и +/- 32 градуса диагонално.

Система за закрепване

Удобен и лесен монтаж с интелигентна система за
закрепване. Монтирайте скобите в произволна кухина
и просто щракнете модулите на място. Модулите ще
се блокират плътно и са обезопасени срещу кражба.

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/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 оптика 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.
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Спецификации
Максимална видимост
Интензивност (дневни ходови светлини): 400 cd
Ъгъл на лъча: 150% по-широк от стандартния
Цветна температура: 5700 K
Експлоатационен срок на светодиодите: До 5000
часа

Универсален монтаж
Хоризонтални оси: До +/-40°
Вертикални оси: До +/-2°
Напречни оси: До +/-25°
Размери на продукта (Д x Ш x В): 125 x 23,1 x 31
мм

Лесно инсталиране
Система за закрепване
Съвместими със старт и стоп: с управление ACC

Издръжливост
Първокласна повърхностна обработка:
Висококачествен алуминиев корпус
Устойчив на удар с чакъл: Автомобилен тест PSA
B21 7090
Комплект дневни ходови светлини, устойчиви на:
вода, сол, прах, пясък

Технически данни
Хомологация: ECE R87
Консумация (дневни ходови светлини): 2 x 7,9 W
Приложение: Дневна светлина

Информация за поръчка
Въвеждане на поръчка: 12831WLEDX1
Код за поръчка: 39170145

Данни за опаковката
EAN3: 8727900391718
EAN1: 8727900391701

Описание на продукта
Хомологация ECE: ДА
Технология: LED
Напрежение [V]: 12
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