Světlomety pro
motocykly
CrystalVision ultra
Typ žárovky: H7
Balení: 1 kus
12 V, 55 W
Více stylu

Jezděte stylově
Jasné bílé světlo
Jasné bílé světlo motocyklového halogenového světlometu Philips CrystalVision
ultra dodá vašemu motocyklu styl.
12972CVUBW

Moderní bílý xenonový vzhled
Jasné bílé světlo se stylovým xenonovým vzhledem
Extrémně odolný světlomet vysoké kvality
Motocyklové žárovky Philips jsou vyrobeny z vysoce kvalitního křemičitého skla
Respekt ke standardům vysoké kvality homologace ECE
Preferovaná volba velkých motocyklových výrobců

Světlomety pro motocykly

12972CVUBW

Přednosti

Speciﬁkace

Bílé světlo pro motocykly
CrystalVision Ultra Moto je jedinečný
halogenový světlomet, který poskytuje jasné
bílé světlo. Moderní technologie a vysoká
účinnost vám pomůže odlišit a individuálně
přizpůsobit váš motocykl a rovněž vám zajistí
lepší viditelnost a komfort.
Vysoce kvalitní křemičité sklo

Křemičité sklo UV je pevnější než tvrzené sklo
a je vysoce odolné proti extrémním teplotám
a vibracím, což snižuje riziko prasknutí. Žárovky
Philips vyrobené z křemičitého skla (vlákno
2 650 ºC a sklo 800 ºC) jsou schopny vydržet
silný tepelný šok. Díky funkci zvýšeného tlaku
uvnitř žárovky dokáže křemičité sklo UV

produkovat intenzivnější světlo. A intenzivnější
světlo znamená lepší zážitek z jízdy bez
ohledu na to, jak tmavá je cesta před vámi.
Homologace ECE
Automobilové výrobky a služby společnosti
Philips jsou na trhu výrobců originálního
vybavení (OEM) i na trhu poprodejních služeb
považovány za špičku ve své třídě. Jsou
vyráběny z vysoce kvalitních materiálů,
testovány podle nejvyšších speciﬁkací a jsou
navrženy tak, aby zvyšovaly bezpečnost
a pohodlí našich zákazníků při jízdě. Všechny
naše výrobky jsou pečlivě testovány,
kontrolovány a certiﬁkovány (dle norem ISO
9001, ISO 14001 a QSO 9000) podle
nejnáročnějších požadavků ECE. Jednoduše
řečeno: toto je kvalita, které můžete věřit.
Volba výrobců
Již přes 100 let jsou žárovky Philips na přední
pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále
přináší technologické inovace, z nichž se stal
standard moderních vozidel. V současnosti je
osvětlením značky Philips vybaven jeden
z každých dvou automobilů v Evropě,
v celosvětovém měřítku je to pak jeden ze tří.

Údaje na obalu
EAN1: 8711500221186
EAN3: 8711500221193
Typ balení: BW
Charakteristika světla
Teplota barev: Až 3 700 K
Marketingové speciﬁkace
Očekávané výhody: Více stylu
Popis výrobku
Řada: CrystalVision Ultra Moto
Technologie: Halogenové
Aplikace: Dálková světla, Potkávací světla
Typ: H7
Homologace ECE: Ano
Základna: PX26d
Označení: 12972CVUBW
Elektrické vlastnosti
Napětí: 12 V
Příkon: 55 W
Informace pro objednávání
Objednací kód: 22118630
Zadání obj.: 12972CVUBW
Informace na obalu výrobku
Minimální objednací množství (pro
profesionály): 10
Množství v balení: 1
Celková hmotnost jednoho kusu [g]: 34,9
Výška [cm]: 12,9
Délka [cm]: 9,5
Čistá hmotnost jednoho kusu [g]: 10,3
Šířka [cm]: 3,5
Informace na vnějším balení
Celková hmotnost jednoho kusu [kg]: 0,350
Výška [cm]: 13
Délka [cm]: 19
Šířka [cm]: 19
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