
 

LED Daytime
Running Lights

DayLight 9

 

DayLight 9

12 V

16W

 

12831WLEDX1

Maximaal zicht voor maximale veiligheid
Helder en opvallend vanuit elke hoek

De derde generatie Philips DRL combineert superieure stijl met verbeterd zicht. De

Philips Daylight9 heeft een vernieuwd optisch ontwerp en biedt meer

bevestigingsopties: een wettelijk goedgekeurde oplossing die elke auto laat

opvallen.

Helder vanuit elke hoek

Monteerbaar in verschillende hoeken voor breed lichteffect

Stijlvolle, gelijkmatige verlichting

Nieuw optisch ontwerp met 9 LED-lampjes

Geschikt voor de meeste automodellen

Wettelijk toegestane montage op bumpers met hoeken tot +/- 40°

Gemakkelijk te installeren in alle auto's

Slim One Click-systeem

Geschikt voor hybride en elektrische auto's en start-stopsysteem

Hoogwaardig kwaliteitsproduct

Bestand tegen water en steenslag

Hoogwaardige aluminium behuizing
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Kenmerken
Monteerbaar in verschillende hoeken

Monteerbaar in verschillende hoeken voor

breed lichteffect.

Nieuw optisch ontwerp met 9 lampjes

De verbeterde lensoptica zorgen voor betere

verlichting. De hoek waarin de wettelijk

goedgekeurde hoeveelheid licht op de weg

wordt geprojecteerd is vergroot dankzij het

nieuwe ontwerp.

Monteerbaar in hoek tot 40°

Het montagebereik van de modules is

vergroot tot +/- 40 graden horizontaal, +/- 2

graden verticaal en +/- 32 graden diagonaal.

One Click-systeem

Eenvoudige installatie met het slimme One

Click-systeem. Installeer de beugels in een

uitsparing en klik de modules eenvoudig vast.

De modules zitten stevig vast en zijn bestand

tegen diefstal.

Geschikt voor start-stopsysteem

Dankzij de intelligente elektronica van de

bediening zijn de modules geschikt voor de

nieuwste voertuigen: hybride en elektrische

auto's en auto's met een start-stopsysteem

worden ondersteund. Raadpleeg het gedeelte

over toepassing in de gids voor een overzicht

van alle uitvoeringen en modellen.

Bestand tegen steenslag

De hoogwaardige aluminium behuizing en

lens zijn bestand tegen water en steenslag.

Het systeem vereist na montage geen

onderhoud.

Aluminium behuizing

De robuuste, hoogwaardige aluminium

behuizing voorkomt corrosie en is

weerbestendig: water, zout, zand en stof

maken geen schijn van kans. Dit zorgt voor

een lange levensduur en geen

onderhoudswerkzaamheden.
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Specificaties
Maximaal zicht

Intensiteit (DRL): 400 cd

Lichthoek: 150% breder dan standaard

Kleurtemperatuur: 5700 K

LED-levensduur: Tot 5000 uur

Universele montage

Horizontale as: Tot +/- 40°

Verticale as: Tot +/- 2°

Breedte-as: Tot +/- 25°

Productafmetingen (l x b x h): 125 x 23,1 x 31

mm

Makkelijk aan te sluiten

One Click-systeem

Geschikt voor start-stopsysteem: met ACC-

bediening

Duurzaamheid

Superieure afwerking: Hoogwaardige

aluminium behuizing

Bestand tegen steenslag: Autotest PSA B21

7090

DRL-set bestendig tegen: water, zout, stof en

zand

Technische specificaties

Bekrachtiging: ECE R87

Verbruik (DRL): 2 x 7,9W

Toepassing: Daglicht

Bestelinformatie

Bestelnummer: 12831WLEDX1

Bestelcode: 39170145

Gegevens van de verpakking

EAN3: 8727900391718

EAN1: 8727900391701

Productbeschrijving

ECE-goedkeuring

Technologie: LED

Voltage [V]: 12
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