
 

Lâmpada roxa para
faróis de automóveis

ColorVision

 

Tipo de lâmpada: H7

Embalagem: 2

12 V, 55 W

 

12972CVPPS2

Mudar de estilo com luz
Dê um toque de cor

O ColorVision dá um toque de cor aos faróis do seu automóvel com azul, verde,

amarelo ou roxo. Estas inovadoras lâmpadas coloridas para automóvel são

certificadas para circulação rodoviária, por isso pode personalizar o seu carro e

continuar a projectar luz branca segura.

Personalização da cor para o seu automóvel

Dê cor às suas luzes em azul, verde, amarelo ou roxo

Disponível nos tipos de lâmpadas para automóveis mais populares: H4 e H7

Uma nova tecnologia de revestimento transforma a luz num toque de cor

Concebida para personalização da cor de faróis reflectores

Concebido para ver

Lâmpadas para automóveis coloridas certificadas para circulação legal

Ilumine a estrada com luz significativamente mais branca

Reaja mais rapidamente com mais luz

Fabricante de equipamento original

Os principais fabricantes de automóveis optam pela Philips

As lâmpadas para automóveis da Philips são fabricadas em vidro de quartzo de alta

qualidade

As lâmpadas para automóveis da Philips são altamente resistentes à humidade

As lâmpadas para automóveis da Philips são altamente resistentes a UV
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Destaques
Disponível em H4 e H7

Para descobrir qual lâmpada Philips

ColorVision é compatível com o seu

automóvel, vá a www.philips.com/mylamps

Dê cor às suas luzes

A Philips ColorVision permite dar um toque

personalizado de cor aos faróis do seu

automóvel. Escolha entre azul, verde, amarelo

ou roxo e personalize o seu automóvel.

Lâmpadas para automóveis coloridas legais

para circulação

As lâmpadas ColorVision cumprem todos os

regulamentos CEE e são fornecidas com um

cartão de certificação para comprovar que são

legais para circulação rodoviária. Guarde-o

sempre no seu automóvel.

Reaja mais rapidamente com mais luz

Está comprovado que uma maior visibilidade

ajuda a reagir mais rapidamente enquanto

conduz. Com uma luz mais branca e visão

60% superior, a ColorVision aumenta a sua

visibilidade, quando comparada com

lâmpadas normais. Antecipe mais facilmente

eventuais obstáculos que possam estar no

seu caminho.

Uma nova tecnologia de revestimento

Graças a um revestimento especial nas

lâmpadas, a Philips ColorVision adiciona um

toque de cor que cumpre o regulamento

europeu. Assim pode personalizar o seu

veículo e continuar a projectar luz branca

segura

Concebida para faróis reflectores

A Philips ColorVision cria efeitos coloridos

reflectindo luz nas ópticas dos faróis. Ligue os

seus faróis e ilumine com um toque de cor

Luz significativamente mais branca

Graças à sua tecnologia, a Philips ColorVision

ilumina a estrada com luz significativamente

mais branca do que qualquer outra lâmpada

normal. Assim pode ver a estrada à sua frente

mais claramente, enquanto os seus faróis

conferem um toque de cor

Escolha do fabricante de automóveis

Há 100 anos que a Philips é líder na indústria

de iluminação automóvel, tendo desenvolvido

inovações tecnológicas que se tornaram uma

referência para os automóveis modernos.

Actualmente, um em cada dois automóveis na

Europa e um em cada três automóveis a nível

mundial está equipado com iluminação da

Philips

Vidro de quartzo de alta qualidade

O vidro de quartzo UV é mais forte do que o

vidro duro e é altamente resistente a

temperaturas extremas e vibrações, o que

elimina o risco de explosão. As lâmpadas em

vidro de quartzo da Philips (filamento 2650 °C

e vidro 800 °C) são capazes de suportar

choques térmicos intensos. Com a capacidade

de aumentar a pressão no interior da

lâmpada, o vidro de quartzo UV é capaz de

emitir uma luz mais potente
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Especificações
Descrição do produto

Tecnologia: Halogéneo

Tipo: H7

Alcance: ColorVision

Aplicação: Máximos, Médios

Designação: H7 ColorVision

Homologação CEE

Encaixe: PX26d

Características eléctricas

Voltagem: 12 V

Potência: 55 W

Características da luz

Lumens: 1500 +-10% lm

Temperatura da cor: 3350 K

Vida útil

Vida útil: Até 400 h

Informações sobre encomendas

Apresentação de encomendas: 12972CVPPS2

Código de encomenda: 36804828

Dados da embalagem

EAN3: 8727900368055

EAN1: 8727900368048

Tipo de embalagem: S2

Informação do produto embalado

Quantidade na embalagem: 2

Quantidade mínima de encomenda (para

profissionais): 10

Comprimento: 12,8 cm

Largura: 4,7 cm

Comprimento: 11 cm

Informações da embalagem exterior

Peso bruto por unidade: 0,427 kg

Comprimento: 13,6 cm

Comprimento: 29 cm

Largura: 12 cm

Especificações de marketing

Vantagens esperadas: Estilo

Destaque do produto: Dê um toque de cor
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