Philips Ultinon LED
หลอดไฟภายใน

LED-MULTIREADER
จํานวนของหลอดไฟ: 1
12 V เอฟเฟกตเดยไลท 6000 K
ภายใน

12957ULWX1

แสงไฟภายในรถที่สวาง
มองเห็นไดมากขึ้นดวย LED
กุญแจของคุณจะไมหายอีกตอไป ดวยไฟ LED Festoons 38 มม. ของ Philips ที่สวาง มีสไตล
และทนทาน สํา หรับแสงไฟภายในรถยนตและที่ปายทะเบียน แสงไฟที่แรงถึง 6000 K
ราวกับแสงอาทิตยสองสวางภายในรถของคุณ และยังถนอมสายตาของคุณอีกดวย
อัพเกรดสไตลของคุณ
• อัพเกรดแสงไฟไปพรอมกับสไตลของคุณ
แสงไฟ LED ภายในรถที่สวาง
• แสงไฟภายในรถที่สวางขึ้นเพื่อใหเห็นทุกสิ่งภายในรถของคุณ
กระจายแสงไดดี
• การกระจายแสงที่สม่ํ า เสมอเพื่อเพิ่มวิสัยทัศน
ไฟ LED ที่ใชงานยาวนาน
• ผลิตภัณฑสองสวางในรถยนตของ Philips ในระดับคุณภาพสูงสุด
• การติดตั้งที่งายดายและใชงานรวมกันไดกับรถยนตหลายรุน
• ระบบไฟ LED ที่ทนทานและใชงานไดยาวนาน

12957ULWX1

หลอดไฟภายใน
LED-MULTIREADER จํานวนของหลอดไฟ: 1, 12 V เอฟเฟกตเดยไลท 6000 K, ภายใน

รายละเอียดเฉพาะ

ไฮไลต

ขอมูลการบรรจุหีบหอ

คุณลักษณะการสองสวาง

ระบบแสงภายในรถที่ดูมีสไตล

• EAN1: 8727900398779
• EAN3: 8727900398786
• ประเภทบรรจุภัณฑ: X1

• การปรับอุณหภูมิสี: สูงสุด 6000K
• ลูเมน: 60

คุณอาจมีความตองการและความชื่นชอบแสงไฟที่แต
กตางไปตามการใชงาน สําหรับภายในรถของคุณ
คุณสามารถเลือกไฟ LED Philips Ultinon
ไดหลากหลายรูปแบบเพื่อความสวางที่มากขึ้น
เลือกไฟสีขาวนวลสบายตา 4000 เคลวิน
รถของคุณจะเปนการแสดงออกถึงตัวตนของคุณ
ดังนั้น สรางสไตลของคุณดวยไฟ LED ในรถยนตของ
Philips

ขอมูลการสั่งซื้อ
รายละเอียดของผลิตภัณฑ
•
•
•
•

เทคโนโลยี: LED
การใชงาน: ภายใน
ชวง: Ultinon LED, X-tremeUltinon LED
ประเภท:
หลอดไฟหองโดยสารแบบชองเสียบอเนกประสงค
• ฐาน: SV8.5-8, w2.1x9.5d, Ba9s
• ชื่อประเภท LED: LED-MULTIREADER

• รายการใบสั่ง: 12957ULWX1
• รหัสการสั่งซื้อ: 39877930

ขอมูลกลองภายนอก
•
•
•
•

ความสูง: 8.5 ซม.
ความยาว: 19.5 ซม.
ความกวาง: 15.1 ซม.
น้ํา หนักรวมตอชิ้น: 0.37 กก.

คุณลักษณะทางไฟฟา

ขอมูลผลิตภัณฑที่บรรจุแลว

• แรงดันไฟฟา: 12 โวลต

•
•
•
•
•

ขอมูลจําเพาะผลิตภัณฑทางการตลาด
• ประโยชนท่ีคาดหวัง: ระบบยานยนตขั้นสูง
• คุณสมบัติเดนของผลิตภัณฑ:
แสงไฟภายในรถที่สวาง

ความสูง: 9.2 ซม.
ความยาว: 6.8 ซม.
ความกวาง: 2.8 ซม.
MOQ (สําหรับผูเชี่ยวชาญ): 20
จํานวนในแพ็ค: 2

มองเห็นภายในรถคุณไดมากขึ้น
ไมวาจะเปนโทรศัพท กุญแจ
หรือรองเทาขางซายของลูกคุณที่หายไป ณ จุดๆ
หนึ่งเราก็ตองหาของในวางไวผิดที่ผิดทางในรถที่มีแสง
นอย ดวยระบบแสง LED ภายในรถของ Philips
ใหคุณไดรับแสงที่กระจายอยางสม่ําเสมอ ที่สวาง
และมีสีนวล
เพื่อใหครั้งหนาเวลาที่คุณหาของในกระโปรงหลังรถ
ชองใสถุงมือ หรือพื้นรถของคุณ
คุณจะสามารถเห็นไดอยางชัดเจนวาคุณกําลังทําอะไ
รอยู และหาของไดอยางงายดาย

อายุการใชงาน
• อายุการใชงาน: สูงสุด 8 ป

ระบบไฟ LED ที่ใชงานไดยาวนาน

•

คุณตองการไฟติดรถยนตที่สวางและมีสไตล
แตคุณคงไมตองการมาคอยเปลี่ยนหลอดไฟที่เสียอยูบ
อยๆ นี่เปนจุดออนที่สําคัญของไฟหนาทั่วไป
ยิ่งมีความสวางมากขึ้นเทาใด
อายุการใชงานก็จะสั้นลงเทานั้น
ที่ความเขมแสงเทากัน ไฟชนิด LED
จะใชงานไดยาวนานกวา และไฟ Philips Ultinon LED
ยังดีย่ิงขึ้นอีกดวยการทนตอความรอนและการสั่นสะเทื
อน
จึงเปนตัวเลือกที่เหมาะสมอยางยิ่งสําหรับประสิทธิภา
พที่ยาวนาน

กระจายแสงไดดี
กลุมผลิตภัณฑไฟ LED ภายนอกรถของ Philips
นั้นไดรับการออกแบบมาใหมีการกระจายแสงที่ชาญฉ
ลาดยิ่งขึ้นเพื่อใหมั่นใจวาไฟสัญญาณภายนอกรถจะถู
กฉายไปในจุดที่คุณตองการ (ไมวาจะเปนไฟถอยหลัง
ไฟเบรก หรือไฟสัญญาณ)
ดวยมุมที่กวางและการกระจายแสงที่สม่ํา เสมอ
ไมเพียงแคคุณจะมองเห็นบนทองถนนไดมากขึ้น
แตผูขับขี่คนอื่นยังสามารถมองเห็นคุณไดดีเชนกัน

คุณภาพเกรดยานยนต
ผลิตภัณฑสองสวางของ Philips
ที่ลํ้า หนาดวยเทคโนโลยีซ่ึงมีช่ือเสียงในวงการอุตสาห
กรรมยานยนตเปนเวลานานกวา 100 ป
ผลิตภัณฑคุณภาพเกรดยานยนตของ Philips
นั้นไดรับการออกแบบและพัฒนาตามกระบวนการคว
บคุมคุณภาพที่เขมงวด (รวมถึงมาตรฐาน ISO
ที่เกี่ยวของ)
นําไปสูมาตรฐานการผลิตที่สูงอยางตอเนื่อง
ผูผลิตรถยนตสวนใหญเลือกหลอดไฟของ Philips
เนื่องจากเมื่อคุณซื้อผลิตภัณฑจาก Philips
ก็เทากับวาคุณซื้อคุณภาพ คุณไดรับแสงสวางเจิดจา
และสไตลท่ีลํ้า สมัย

เตรียมตัว ระวัง ติดตั้ง!
ออกแบบเพื่อใหติดตั้งบนพาหนะที่ใชงานรวมกันไดอ
ยางงายดาย
โดยผูขับขี่ท่ีมีประสบการณในงานซอมบํารุงจะสามาร
อัพเกรดระบบแสงไฟไดโดยงาย
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* เปนความรับผิดชอบของคุณเองเพื่อใหแนใจวาการใชหลอดไฟ LED
สํา หรับตกแตงจะสอดคลองกับขอกํา หนดทางกฎหมายที่เกี่ยวของในท
องถิ่นนั้น

