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Daylight 9
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16 W

 

12831WLEDX1

God sikt för maximal säkerhet
Ljusstarka och snygga ur alla vinklar

Tredje generationens Philips varselljus (DRL) är både snygga och ger ökad

synlighet. Tack vare den förnyade optiska designen är Philips Daylight9 mer

flexibel att montera. Det är en lösning som är EU-godkänd för användning i trafik

och får bilen att sticka ut från mängden.

Ljusstarka ur alla vinklar

Montering i flera vinklar för brett synfält

Snygg, jämn belysning

Ny optisk design med 9 LED-punkter

Passar de flesta bilmodeller

Lagenliga monteringsvinklar på stötfångare upp till + / -40°

Enkel installation för alla bilar

Smart system med klämmor

Kompatibel med hybridbilar, elbilar och bilar med start & stop

Originalutrustningskvalitet

Vatten- och grustålig

Förstklassigt aluminiumhölje



LED-varselljus 12831WLEDX1

Funktioner
Montering i flera vinklar

Montering i flera vinklar för brett synfält

Ny optisk design med 9 punkter

Modernare linsoptik ger bättre belysning.

Vinkeln under vilken en laglig mängd ljus

projiceras på vägen blir större tack vare den

nya utformningen.

Montering i vinklar upp till 40°

Modulernas monteringsintervall är utökat till

+ /- 40 grader horisontellt, + /- 2 grader

vertikalt och + /- 32 grader diagonalt.

System med klämmor

Enkel installation med det smarta systemet

med klämmor. Montera fästena i en hålighet

och klicka modulerna på plats. Modulerna

låses på plats och skyddas från stöld.

Kompatibel med start & stop

Tack vare den intelligenta elektroniken i

kontrollådan är modulerna kompatibla med de

senaste fordonstyperna: de kan användas till

hybridbilar, elbilar och bilar med start & stop.

Se avsnittet om tillämpning för en översikt

över alla märken och modeller.

Grustålig

Det förstklassiga aluminiumhöljet och linsen

är vatten- och gruståliga. Efter montering

kräver systemet inget underhåll.

Aluminiumhölje

Det robusta, förstklassiga aluminiumhöljet

förhindrar korrosion och är vädertåligt: vatten,

salt, sand och damm har ingen chans.

Resultatet är en lång livslängd och inget

underhåll.
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Specifikationer
Maximal sikt

Intensitet (DRL): 400 cd

Spridningsvinkel: 150 % bredare än standard

Färgtemperatur: 5 700 K

LED-livslängd: Upp till 5 000 timmar

Universalfäste

Horisontell axel: Upp till + / -40°

Vertikal axel: Upp till + /- 2°

Transversell axel: Upp till + /- 25°

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

Enkel att installera

System med klämmor

Kompatibel med start & stop: med ACC-

kontroll

Robusthet

Förstklassig finish: Förstklassigt

aluminiumhölje

Grustålig: Fordonstest PSA B21 7090

DRL klarar: vatten, salt, damm och sand

Tekniska specifikationer

Homologering: ECE R87

Förbrukning (DRL): 2 x 7,9 W

Tillämpning: Dagsljus

Beställningsinformation

Beställningspost: 12831WLEDX1

Beställningskod: 39170145

Förpackningsinformation

EAN3: 8727900391718

EAN1: 8727900391701

Produktbeskrivning

ECE-certifierad

Teknik: LED

Spänning [V]: 12
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