
 

Permanent LED-
kørelys

DayLight 9

 

DayLight 9

12 V

16 W

 

12831WLEDX1

Godt udsyn giver maksimal sikkerhed
Klart og attraktivt fra alle vinkler

3. generation af Philips DRL, kombinerer overlegen stil og øget synlighed. Med

dets fornyede optiske design tilbyder Philips Daylight9 mere fleksible muligheder

for montering: en løsning, der får bilen til at skille sig ud fra mængden og er lovlig

at bruge på vejene.

Klart fra alle vinkler

Montering i flere vinkler giver bred lyseffekt

Elegant, ensartet belysning

Nyt optisk design med 9 LED-punkter

Passer til de fleste biler

Kan monteres lovpligtigt på kofangere i en vinkel på op til +/- 40°

Nem installation til alle biler

Smart clip-on-system

Kompatibel med hybridbiler, elektriske biler og start og stop-biler

Original udstyrskvalitet

Modstandsdygtig over for vand og småsten

Aluminiumskabinet i høj kvalitet



Permanent LED-kørelys 12831WLEDX1

Vigtigste nyheder
Montering i flere vinkler

Montering i flere vinkler giver bred lyseffekt.

Nyt optisk design med 9 punkter

En nyudviklet objektivoptik giver bedre

lysstyrke. Den vinkel, hvormed den lovpligtige

lysmængde projiceres på vejen, er øget takket

være det nye design.

Montering i vinkler op til 40°

Modulernes monteringsområde er øget til +/-

40° vandret, +/- 2° lodret og +/- 32° diagonalt.

Clip-on-system

Enkel installation med smart clip-on-system.

Installer beslagene i alle hulrum, og klik blot

modulerne på plads. Modulerne låser tæt

sammen, og er fri for tyveri.

Kompatibel med start og stop-biler

Med kontrolboksens intelligente elektronik er

modulerne kompatible med de nyeste

køretøjstyper: hybridbiler, elektriske biler og

start og stop-biler er alle understøttede. Se

afsnittet med anvendelsesvejledningen for at

se en oversigt over alle mærker og modeller.

Modstandsdygtig over for småsten

Kabinettet af aluminium i høj kvalitet og

linsen er modstandsdygtige over for vand og

småsten. Systemet kræver ingen

vedligeholdelse efter monteringen.

Aluminiumskabinet

Det robuste kabinet af aluminium i høj

kvalitet forhindrer rust og er vejrbestandigt:

Vand, salt, sand og støv har ikke en chance.

Resultatet er lang levetid og ingen

vedligeholdelse.



Permanent LED-kørelys 12831WLEDX1

Specifikationer
Maksimalt udsyn

Intensitet (kørelys): 400 cd

Strålevinkel: 150 % bredere end standard

Farvetemperatur: 5700K

LED-levetid: Op til 5000 timer

Universalmontering

Vandret akse: Op til +/-40°

Lodret akse: Op til +/- 2°

Tværgående akse: Op til +/- 25°

Produktets mål (L x B x H): 125 x 23,1 x 31 mm

Nem at installere

Clip-on-system

Kompatibel med start og stop-biler: Med

ACC-kontrol

Robusthed

Førsteklasses finish: Aluminiumskabinet i høj

kvalitet

Modstandsdygtig over for småsten:

Personbiltest PSA B21 7090

Kørelys, der er modstandsdygtigt over for:

vand, salt, støv og sand

Tekniske specifikationer

Godkendelse: ECE R87

Forbrug (kørelys): 2 x 7,9 W

Anvendelse: Dagslys

Oplysninger om bestilling

Ordreindtastning: 12831WLEDX1

Ordrekode: 39170145

Emballagedata

EAN3: 8727900391718

EAN1: 8727900391701

Produktbeskrivelse

ECE-godkendelse

Teknologi: LED

Spænding [V]: 12
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