
 

LED-päiväajovalot

DayLight 9

 

Daylight 9

12 V

16 W

 

12831WLEDX1

Hyvä näkyvyys on parasta turvallisuutta
Kirkas ja tyylikäs joka kulmasta

Kolmannen sukupolven Philips-päiväajovaloissa yhdistyvät äärimmäinen

tyylikkyys ja näkyvyys. Uudistetun muotoilun ansiosta kiinnitysmahdollisuuksia on

useita. Philips Daylight 9 on tieliikenteeseen hyväksytty ratkaisu kaikkiin autoihin,

joiden halutaan erottuvan joukosta.

Kirkas joka kulmasta

Eri kiinnityskulmien ansiosta erinomainen näkyvyys

Tyylikäs yhtenäinen valaisu

Uusi 9 LED-valopisteen optinen muotoilu

Sopii useimpiin automalleihin

Säännösten mukainen kiinnitys puskuriin enimmäiskulmassa +/-40°

Helppo asentaa kaikkiin autoihin

Kätevä kiinnitysjärjestelmä

Sopii sähkö- ja hybridiautoihin ja käynnistys-pysäytysjärjestelmän kanssa

Ensiasennuslaatua

Veden-, lian- ja iskunkestävä

Laadukas alumiinikotelo



LED-päiväajovalot 12831WLEDX1

Kohokohdat
Eri kiinnityskulmat mahdollisia

Eri kiinnityskulmien ansiosta erinomainen

näkyvyys

Uusi 9 valopisteen optinen muotoilu

Valaisuteho on entistä parempi linssin

uusitun optiikan ansiosta. Uudessa

rakenteessa tielle heijastuvan valon kulmaa

on suurennettu.

Kiinnitys mahdollista jopa 40 asteen kulmaan

saakka

Moduulien kiinnitysalue on entistä suurempi:

+/- 40 astetta vaakasuuntaan, +/- 2 astetta

pystysuuntaan ja +/- 32 astetta viistoon.

Helppo kiinnitys

Helppo asentaa kätevän kiinnitysjärjestelmän

ansiosta. Asenna pidikkeet mihin tahansa

syvennykseen ja napsauta moduulit

paikalleen. Moduulit lukkiutuvat tiukasti, eikä

niitä voi varastaa.

Sopii käynnistys-pysäytysjärjestelmän

kanssa

Ohjausyksikön älykkään elektroniikan

ansiosta moduulit ovat yhteensopivia myös

uusimpien autotyyppien kanssa, kuten sähkö-

ja hybridiautot ja käynnistys-

pysäytysjärjestelmällä varustetut autot.

Yleiskatsauksen kaikista merkeistä ja

malleista näet käyttökohteiden osiosta.

Lian- ja iskunkestävä

Laadukas alumiinikotelo ja linssi ovat veden-,

lian- ja iskunkestäviä. Asennuksen jälkeen

järjestelmä ei vaadi huoltotoimia.

Alumiinikotelo

Luja, laadukas ja säänkestävä alumiinikotelo

ehkäisee veden, suolan, hiekan ja pölyn

aiheuttamaa korroosiota. Niinpä käyttöikä on

pitkä eikä huoltotoimia tarvita.
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Tekniset tiedot
Paras näkyvyys

Valovoima (päiväajovalot): 400 cd

Säteilykulma: 150 % normaalia leveämpi

Värilämpötila: 5 700 K

LED-käyttöikä: jopa 5 000 tuntia

Yleiskiinnitys

Vaaka-akseli: enintään +/-40°

Pystyakseli: enintään +/-2°

Poikittaisakseli: enintään +/- 25°

Tuotteen mitat (P x L x K): 125 x 23,1 x 31 mm

Helppo asentaa

Helppo kiinnitys

Yhteensopivuus käynnistys-

pysäytysjärjestelmän kanssa: ACC-ohjaus

Kestävyys

Ensiluokkainen viimeistely: laadukas

alumiinikotelo

Lian- ja iskunkestävä: autotesti PSA B21 7090

Päiväajovalosarja kestää hyvin: vettä, suolaa,

pölyä ja hiekkaa

Tekniset tiedot

Tyyppihyväksyntä: ECE-sääntö 87

Virrankulutus (päiväajovalot): 2 x 7,9 W

Käyttö: päiväajovalot

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: 12831WLEDX1

Tilauskoodi: 39170145

Pakkauksen tiedot

EAN3: 8727900391718

EAN1: 8727900391701

Tuotteen kuvaus

ECE-tyyppihyväksyntä: KYLLÄ

Tekniikka: LED

Jännite [V]: 12
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