
 

Gul forlygtepære til
bilen

ColorVision

 

Lyskildetype: H7

Pakke med 2 stk.

12 V, 55 W

 

12972CVPYS2

Lav om på stilen med lys
Tilføj et strejf af farve

ColorVision tilføjer et strejf af farve til din bils optik med blåt, grønt, gult eller lilla.

Disse bilpærer i innovative farver er blevet certificeret som lovlige til brug på

vejene, så du kan tilpasse din kørsel og alligevel udsende sikkert hvidt lys.

Farvetilpasning til din bil

Giv dine forlygter blå, grøn, gul eller lilla farve

Fås i de mest populære bilpæretyper: H4 og H7

Designet til reflektoroptik, så farven kan tilpasses

Designet til at blive set

Bilpærer med farve, som er blevet certificeret som lovlige at bruge på vejene

Lys vejen op med 60 % bedre udsyn

Reager hurtigere med mere lys

Original udstyrsproducent

Mange større bilfabrikanter vælger Philips

Philips autopærer er fremstillet af quartz-glas af høj kvalitet

Philips autopærer er yderst modstandsdygtige over for fugt

Philips autopærer er yderst UV-varmebestandige
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Vigtigste nyheder
Fås i H4 og H7

Find ud af, hvilken Philips ColorVision-pære

der passer til din bil, på

www.philips.com/mylamps

Giv dine lys farve

Philips ColorVision giver dig mulighed for at

tilføje et personligt strejf af farve til din bils

optik. Vælg mellem blå, grøn, gul eller lilla, og

tilpas din bil til dit behov.

Bilpærer med farve, som er lovlige at bruge

på vejene

ColorVision-pærer overholder alle ECE-

regulativer og leveres med et

certificeringskort, der beviser, at de er lovlige

at bruge på vejene. Hav det altid med dig i

bilen.

Reager hurtigere med mere lys

Det er blevet bevist, at forøget synlighed

hjælper dig med at reagere hurtigere under

kørslen. Med hvidere lys og op til 60 % bedre

udsyn forøger ColorVision din synlighed

sammenlignet med almindelige pærer. Gør

det nemmere at forudse forhindringer, der

krydser din vej.

Designet til reflektoroptik

Philips ColorVision skaber effekter med farver

ved at reflektere lys ind i pærens optik. Tænd

for dine forlygter, og få lys med et strejf af

farve

60 % bedre udsyn

Med sin teknologi lyser Philips ColorVision

vejen op med 60 % mere hvidt lys end nogen

anden almindelig pære. Så du ser vejen foran

dig mere klart, mens optikken tilføjer et strejf

af farve

Foretrækkes af bilfabrikanter

Philips har i 100 år været en førende

virksomhed inden for lys til biler og har

introduceret teknologiske innovationer, som

er blevet standard for moderne biler. I dag er

en ud af to biler i Europa og en ud af tre biler

på verdensplan udstyret med belysning fra

Philips

Kvartsglas af høj kvalitet

UV-kvartsglas er stærkere end hårdt glas og

yderst modstandsdygtigt over for ekstreme

temperaturer og vibrationer, hvilket

eliminerer risikoen for eksplosion. Philips-

lyskilder af kvartsglas (glødetråd 2650º C og

glas 800º C) kan modstå voldsomme termiske

chok. På grund af muligheden for øget tryk i

lyskilden kan UV-kvartsglas generere mere

kraftigt lys.

Modstandsdygtig over for fugt

Kun glødepærer fremstillet af quartz-glas

(glødetråd 2650°C, glas 800°C) kan modstå

termiske chok - f.eks. hvis en dråbe koldt vand

rammer den varme pære, hvilket kan ske, hvis

du kører igennem vand med en defekt

forlygte.

UV-varmebestandig

Philips' særlige anti-UV-belægningsteknologi

beskytter forlygterne mod skadelig ultraviolet

stråling, hvilket gør Philips quartz-glas med

UV-belægning perfekt til alle køreforhold og

sikrer deres langtidsholdbarhed
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Specifikationer
Produktbeskrivelse

Teknologi: Halogen

Type: H7

Sortiment: ColorVision

Anvendelse: Fjernlys, Nærlys

Betegnelse: H7 ColorVision

ECE-godkendelse

Base: PX26d

Elektriske karakteristika

Spænding: 12 V

Watt-tal: 55 W

Lyskarakteristika

Lumen: 1500 +-10 % lm

Farvetemperatur: 3350 K

Levetid

Levetid: Op til 400 t

Oplysninger om bestilling

Ordreindtastning: 12972CVPYS2

Ordrekode: 36802428

Emballagedata

EAN3: 8727900368031

EAN1: 8727900368024

Emballagetype: S2

Medfølgende produktoplysninger

Pakkeantal: 2

Minimum ordrestørrelse (til professionelle): 10

Højde: 12,8 cm

Bredde: 4,7 cm

Længde: 11 cm

Emballageoplysninger

Bruttovægt pr.del: 0,427 kg

Højde: 13,6 cm

Længde: 29 cm

Bredde: 12 cm

Markedsføringsspecifikationer

Forventede fordele: Styling

Produktoplysning: Tilføj et strejf af farve
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