
 

Gul strålkastarlampa
för bil

ColorVision

 

Typ av lampa: H7

2-pack

12 V, 55 W

 

12972CVPYS2

Få en ny stil med belysning
Sätt lite färg på tillvaron

Med ColorVision kan du ge en effekt i din stårlkastaroptik i blått, grönt, gult eller

lila. De här innovativa, färgade billamporna är godkända för användning i trafiken,

så att du kan anpassa körningen samtidigt som ljuset på vägen är vitt.

Färganpassning för bilen

Färga dina strålkastare i blått, grönt, gult eller lila

Tillgänglig i de mest populära fordonslamporna: H4 och H7

Framtagen för reflektoroptik för att kunna färganpassa

Framtagen för att visa vägen

Färgade billampor som är godkända för användning i trafiken

Lys upp vägen med 60 % mer vitt ljus

Reagera snabbare med mer ljus

Tillverkare av originalutrustning

Philips är det främsta valet för större biltillverkare.

Philips billampor är tillverkade i kvartsglas av hög kvalitet

Philips billampor är ytterst motståndskraftiga mot fukt

Philips billampor är ytterst UV-tåliga



Gul strålkastarlampa för bil 12972CVPYS2

Funktioner
Tillgänglig i H4 och H7

För att ta reda på vilken Philips ColorVision-

lampa som passar din bil kan du gå till

www.philips.com/mylamps

Färga strålkastare

Philips ColorVision sätter färg på

strålkastaren. Välj mellan blått, grönt, gult

eller lila och gör din åktur mer personlig.

Färgade billampor som är godkända för

användning i trafiken

ColorVision-lamporna följer alla ECE-regler

och levereras med ett certifieringskort för att

bevisa att de är godkända för användning i

trafiken. Ha alltid med dig det i bilen.

Reagera snabbare med mer ljus

Ökad sikt har bevisats hjälpa dig att reagera

snabbare när du kör. Med vitare ljus och upp

till 60 % bättre sikt ökar ColorVision sikten

jämfört med standardlampor. Lättare att

förutse eventuella hinder som kommer i

vägen.

Framtagen för reflektoroptik

Philips ColorVision skapar färgade effekter

genom att reflektera ljus i strålkastaren. Slå

på strålkastarna och tänd med färg

60 % mer vitt ljus

Tack vare dess teknik lyser Philips ColorVision

upp vägen med 60 % mer vitt ljus än någon

annan standardlampa. Så du ser vägen

framför dig tydligare, medan

strålkastarreflektorn får en egen färg.

Biltillverkarens val

I 100 år har Philips varit i framkant i

fordonsbelysningsbranschen och introducerat

tekniska innovationer som har blivit standard

för moderna fordon. Idag är varannan bil i

Europa och var tredje bil globalt sett utrustad

med Philips-belysning.

Kvartsglas av hög kvalitet

UV-kvartsglas är starkare än härdat glas och

klarar extrema temperaturer och vibrationer,

vilket minimerar risken för explosion. Philips

kvartsglaslampor (glödtråd 2 650 ºC och glas

800 ºC) kan stå emot kraftiga

temperaturförändringar. Eftersom trycket

inuti lampan är högre kan UV-kvartsglaset

producera starkare ljus.

Fukttålig

Endast en lysande glödlampa i kvartsglas

(glödtråd 2 650 °C, glas 800 °C) kan stå emot

kraftiga temperaturförändringar som när en

droppe kallt vatten nuddar vid den heta

glödlampan, vilket kan hända när du kör

igenom vatten med en trasig strålkastare.

UV-tålig

Philips särskilda teknik för anti-UV-

beläggning skyddar strålkastarna mot skadlig

ultraviolett strålning, vilket gör Philips UV-

behandlade kvartsglas perfekt för alla

körförhållanden och garanterar deras

livslängd.
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Specifikationer
Produktbeskrivning

Teknik: Halogen

Typ: H7

Sortiment: ColorVision

Tillämpning: Helljus, Halvljus

Beteckning: H7 ColorVision

ECE-certifierad

Sockel: PX26d

Elektriska specifikationer

Spänning: 12 V

Wattal: 55 W

Ljusegenskaper

Lumen: 1 500 +-10 % lm

Färgtemperatur: 3 350 K

Livslängd

Livslängd: Upp till 400 timmar

Beställningsinformation

Beställningspost: 12972CVPYS2

Beställningskod: 36802428

Förpackningsinformation

EAN3: 8727900368031

EAN1: 8727900368024

Förpackningstyp: S2

Produktinformation i förpackning

Antal i förpackning: 2

Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 10

Höjd: 12,8 cm

Bredd: 4,7 cm

Längd: 11 cm

Förpackningsinformation

Bruttovikt per del: 0,427 kg

Höjd: 13,6 cm

Längd: 29 cm

Bredd: 12 cm

Försäljningsspecifikationer

Väntade fördelar: Typ

Produktbeskrivning: Sätt lite färg på tillvaron
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