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DayLight 9

 

Daylight 9

12 V

16 W

 

12831WLEDX1

God synlighet for maksimal sikkerhet
Skarp og attraktiv fra alle vinkler

Tredje generasjon Philips DRL kombinerer førsteklasses stil og økt sikt. Med den

fornyede optiske designen gir Philips Daylight9 økt monteringsfleksibilitet – en

løsning som er godkjent og gjør at enhver bil skiller seg ut fra massen.

Skarp fra alle kanter

Montering fra flere vinkler for bred lyseffekt

Stilig, jevn belysning

Ny optisk design med ni LED-punkter

Passer til de fleste bilmodeller

Godkjent montert på støtfangeren i vinkler opptil +/- 40 grader

Enkel installasjon i alle biler

Smart klemmesystem

Kompatibelt med hybridbiler, elbiler og start-stopp-biler

Original utstyrskvalitet

Tåler vann- og steinsprut

Aluminiumshus av høy kvalitet



DRL-LED-lys 12831WLEDX1

Høydepunkter
Montering fra flere vinkler

Montering fra flere vinkler for bred lyseffekt

Ny optisk design med ni punkter

På grunn av fornyet linseoptikk får du bedre

veibelysning. Takket være den nye designen er

størrelsen på vinkelen for godkjent mengde

lys som skal projiseres på veien, gjort større.

Montering i vinkler opptil 40 grader

Monteringsmulighetene for modulene har økt

til +/- 40 grader loddrett, +/- to grader

vertikalt og +/- 32 grader diagonalt.

Klemmesystem

Du får enkel installasjon med det smarte

klemmesystemet. Installer brakettene i et

hulrom, og klikk alle modulene på plass.

Modulene låses fast, og kan ikke bli stjålet.

Kompatibelt med start-stopp-biler

Kontrollboksens intelligente elektronikk gjør

modulene kompatible med de nyeste

biltypene: hybridbiler, elbiler og start-stopp-

biler støttes. Du finner en oversikt over alle

merker og modeller i bruksanvisningen.

Tåler steinsprut

Aluminiumshuset og linsen er av høy kvalitet

og tåler vann- og steinsprut. Systemet er

vedlikeholdsfritt etter montering.

Aluminiumshus

Det robuste aluminiumshuset av høy kvalitet

forebygger rust og er værbestandig: Tåler

vann, salt, sand og støv. Resultatet er lang

levetid uten vedlikehold.
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Spesifikasjoner
Maksimal synlighet

Intensitet (DRL): 400 cd

Lysvinkel: 150 % bredere enn standarden

Fargetemperatur: 5700K

LED-levetid: Opptil 5000 timer

Universell montering

Vannrett akse: Opptil +/-40°

Loddrett akse: Opptil +/-2°

Tverrliggende akse: Opptil +/-25°

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

Enkel å installere

Klemmesystem

Kompatibelt med start-stopp-biler: med ACC-

kontroll

Robusthet

Førsteklasses overflate: Aluminiumshus av

høy kvalitet

Tåler steinsprut: Biltest PSA B21 7090

DRL er bestandig mot: vann, salt, støv og

sand

Tekniske spesifikasjoner

Typegodkjent: ECE R87

Strømforbruk (DRL): 2 x 7,9 W

Bruk: Dagslys

Bestillingsinformasjon

Bestillingsoppføring: 12831WLEDX1

Bestillingskode: 39170145

Emballasjeopplysninger

EAN3: 8727900391718

EAN1: 8727900391701

Produktbeskrivelse

Typegodkjent ECE

Teknologi: LED

Spenning [V]: 12
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