
 

Światła do jazdy
dziennej LED

DayLight 9

 

Daylight 9

12 V

16 W

 

12831WLEDX1

Wysoka widoczność dla maksymalnego
bezpieczeństwa

Jasne i atrakcyjne światło pod każdym kątem

3. generacja świateł do jazdy dziennej firmy Philips łączy w sobie doskonały styl i

zwiększoną widoczność. Dzięki odnowionej konstrukcji optycznej model

Daylight9 firmy Philips oferuje elastyczność w zakresie montażu — to

dopuszczone do ruchu drogowego rozwiązanie sprawi, że samochód wyróżni się

spośród innych.

Jasne światło pod każdym kątem

Montaż pod różnymi kątami zapewnia efekt szerokiej wiązki światła

Stylowe, jednolite oświetlenie

Nowa optyczna konstrukcja z 9 punktami LED

Pasuje do większości modeli samochodów

Zgodny z przepisami montaż na zderzaku pod różnymi kątami — maks. +/- 40°

Łatwa instalacja we wszystkich samochodach

Inteligentny system montażu clip-on

Zgodność z systemem Start & Stop oraz samochodami hybrydowymi i elektrycznymi

Jakość oryginalnego wyposażenia

Odporność na wodę i uderzenia drobnego żwiru

Wysokiej jakości aluminiowa obudowa



Światła do jazdy dziennej LED 12831WLEDX1

Zalety
Montaż pod różnymi kątami

Montaż pod różnymi kątami zapewnia efekt

szerokiej wiązki światła.

Nowa optyczna konstrukcja z 9 punktami

Unowocześniona optyka soczewki pozwala

uzyskać lepsze oświetlenie. Dzięki nowej

konstrukcji zwiększony został kąt, pod którym

emitowana jest zgodna z przepisami ilość

światła.

Montaż pod różnymi kątami — maks. 40°

Zakres montażu modułów został zwiększony

do +/- 40 stopni w poziomie, +/- 2 stopni w

pionie i +/- 32 stopni po przekątnej.

System montażu clip-on

Łatwy montaż dzięki zastosowaniu

inteligentnego systemu clip-on. Wystarczy

zamontować uchwyty w dowolnej komorze i

przypiąć moduły we właściwym miejscu.

Moduły będą pewnie zamocowane i chronione

przed kradzieżą.

Zgodność z systemem Start & Stop

Dzięki inteligentnemu systemowi

elektronicznemu zastosowanemu w jednostce

sterującej moduły są zgodne z najnowszymi

typami samochodów — hybrydowymi,

elektrycznymi i wyposażonymi w system Start

& Stop. Lista wszystkich marek i modeli

znajduje się w części instrukcji dotyczącej

korzystania ze świateł.

Odporność na uderzenia drobnego żwiru

Wysokiej jakości aluminiowa obudowa i

soczewka są odporne na wodę i uderzenia

drobnego żwiru. Po zamontowaniu system nie

wymaga żadnych zabiegów konserwacyjnych.

Aluminiowa obudowa

Solidna, wysokiej jakości aluminiowa

obudowa zapobiega korozji i jest odporna na

warunki pogodowe — woda, sól, piasek i kurz

nie mają żadnych szans. Wynikiem tego jest

duża trwałość i brak konieczności konserwacji.
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Dane techniczne
Maksymalna widoczność

Intensywność (światła do jazdy dziennej):

400 cd

Kąt rozsyłu: 150% szerszy niż standardowy

Temperatura barwowa: 5700 K

Trwałość źródła światła LED: Maks. 5000

godz.

Uniwersalny montaż

Oś  pozioma: Do +/-40°

Oś pionowa: Do +/- 2°

Oś poprzeczna: Do +/- 25°

Wymiary produktu (D x S x W):

125 x 23,1 x 31 mm

Bardzo łatwa instalacja

System montażu clip-on

Zgodność z systemem Start & Stop: z kontrolą

ACC

Solidność

Eleganckie wykończenie: Wysokiej jakości

aluminiowa obudowa

Odporność na uderzenia drobnego żwiru: Test

motoryzacyjny PSA B21 7090

Odporność świateł do jazdy dziennej na:

wodę, sól, pył i piasek

Dane techniczne

Homologacja: ECE R87

Pobór mocy (światła do jazdy dziennej):

2 x 7,9 W

Zastosowanie: Światło dzienne

Informacje dotyczące zamówień

Wpis zamówienia: 12831WLEDX1

Kod zamówienia: 39170145

Dane opakowania

EAN3: 8727900391718

EAN1: 8727900391701

Opis produktu

Homologacja ECE

Technologia: LED

Napięcie [V]: 12
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