
 

auto esitule pirn

LongLife EcoVision

 

Lambi tüüp: H7

Komplektis: 1

12 V, 55 W

Kauakestvam

 

12972LLECOC1

Hoolikas autokasutus
Pikem eluiga, vähem remontimist

Olete tüdinud esitulepirnide vahetamisest? Philipsi LongLife EcoVisioni pirni

eluiga on pikem – seega parim valik neile, kes soovivad hooldusvabamat

autokasutust.

Kestab oluliselt kauem kui standardlamp

Kvaliteetne hõõgniidi disain tagab minimaalse hooldusvajaduse

Vähem jäätmeid tänu väiksemale vahetusvajadusele

Lai valik 12 V lampe kõigi funktsioonide täitmiseks

Ohutuse suurendamiseks vahetage mõlemad esituled korraga

Originaalvarustuse tootja

Philips on suuremate autotootjate peamine valik.

Auhinnatud autolampide tootja

Vastavuses ECE homologatsiooni kõrgete kvaliteedistandarditega

Ülikvaliteetne ja ülivastupidav autolamp

Philipsi autolambid on valmistatud kvaliteetsest kvartsklaasist

Philipsi autolambid on väga niiskuskindlad

Vastavuses ECE homologatsiooni kõrgete kvaliteedistandarditega

Philipsi autolambid on ülimalt UV-kindlad
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Esiletõstetud tooted
Muutke paarikaupa

Sümmeetrilise valgustugevuse tagamiseks on

tungivalt soovitatav neid paarikaupa vahetada

Mõeldud mitmekordseks kasutamiseks

Milline 12 V lamp millise funktsiooni jaoks?

Philips Automotive'i pakkumine sisaldab kõiki

autospetsiifilisi funktsioone: kaugtuled,

lähituled, eesmised udutuled, eesmised

suunatuled, küljetuled, tagumised udutuled,

pidurituled, tagurdustuli, tagumine udutuli,

numbrituled, tagumine positsiooni-/parktuli,

sisetuled.

ECE homologatsioon

Philipsi autotooteid ja -teenuseid peetakse

originaalseadmete tootjate turul ja järelturul

oma klassi parimateks. Kvaliteetsetest

toodetest valmistatud ja kõrgeimate

spetsifikatsioonide järgi testitud tooted on

loodud selleks, et tagada klientide täielik

ohutus ja mugavus. Kogu meie tootevalik on

põhjalikult testitud, kontrollitud ja serditud

(ISO 9001, ISO 14001 ja QSO 9000) vastavalt

kõrgeimatele ECE nõuetele. Lühidalt öeldes

on tegu kvaliteediga, mida võite usaldada.

Kvaliteetne kvartsklaas

UV-kvartsklaas on tugevam kui kõva klaas

ning väga vastupidav äärmuslikele

temperatuuridele ja vibratsioonile, välistades

plahvatusohu. Philipsi kvartsklaasist lambid

(hõõgniit 2650 ºC ja klaas 800 ºC) taluvad

tugevat termilist šokki. Tänu lambisisese rõhu

suurendamise võimalusele suudab UV-

kvartsklaas toota võimsamat valgust

Väiksem hooldusvajadus

Philips LongLifeEcoVisioniga on lampe palju

harvem vahetada vaja. Seega on need

ideaalsed lambid kõrgepingeautodele.

Niiskuskindlad

Vaid kvartsklaasist tehtud põlev lambipirn

(hõõgniit 2650 °C, klaas 800 °C) suudab

taluda termilisi šokke, näiteks kui tilk külma

vett puudutab kuuma pirni, mis võib juhtuda

katkise esitulega veest läbi sõites.

Auhinnatud autolambid

Meie autolambid võidavad tihti

autoekspertide auhindu

UV-kindel

Philipsi spetsiaalne UV-vastane

kattetehnoloogia kaitseb esitulesid kahjuliku

ultraviolettkiirguse eest, muutes Philipsi UV-

kattega kvartsklaasi ideaalseks kõikides

sõidutingimustes ja tagades nende

pikaealisuse

Vähem jäätmeid, rohelisem sõiduviis

See on õige valik autojuhtidele, kes otsivad

keskkonnasõbralikku valgustuslahendust.

Autotootjate peamine valik

Juba 100 aastat on Philips olnud

autovalgustite tööstuse esirinnas, kasutades

tehnoloogilisi uuendusi, millest on saanud

moodsate autode standard. Tänapäeval on iga

teine   auto Euroopas ja iga kolmas kogu

maailmas varustatud Philipsi valgustusega.

ECE homologatsioon

Philips Automotive on pühendunud oma klassi

parimate toodete ja teenuste tootmisele nii

originaalseadmete tootjate turul kui ka

järelturul. Meie tooted on valmistatud

kvaliteetsetest materjalidest ja testitud

kõrgeimate spetsifikatsioonide kohaselt, et

tagada klientide täielik ohutus ja mugavus.

Kogu meie tootevalik on hoolikalt testitud,

kontrollitud ja serditud (ISO 9001, ISO 14001

ja QSO 9000) vastavalt kõrgeimatele ECE

nõuetele.



auto esitule pirn 12972LLECOC1

Spetsifikatsioon
Pakendi andmed

EAN3: 8727900371024

EAN1: 8727900361926

Pakendi tüüp: CP

Elektrilised omadused

Pinge: 12 V

Aktiivvõimsus: 55 W

Tööiga

Tööiga: 1500h

Valgusti omadused

Luumenite arv: 1500 ±10% lm

Värvustemperatuur: Kuni 3100 K

Tellimise teave

Tellimise kirje: 12972LLECOC1

Tellimiskood: 36192660

Välispakendi andmed

Tüki kogukaal: 1,75 kg

Kõrgus: 13,5 cm

Pikkus: 37 cm

Laius: 18 cm

Toote kirjeldus

Tüüp: H7

Rakendus: Kaugtuli, Eesmine udutuli, Lähituli

Nimetus: H7 LongLife EcoVision

ECE-homologeering

Tootesari: LongLife EcoVision

Tehnoloogia: Halogeen

Alus: PX26d

Pakendatud toote andmed

Pakkide kogus: 1

Tellimuse miinimumkogus

(professionaalidele): 10

Tüki kogukaal: 17,5, 46 g

Kõrgus: 6,5 cm

Pikkus: 3,5 cm

Tüki netokaal: 11,8 g

Laius: 3,5 cm

Turustamise spetsifikatsioon

Oodatud eelised: Kauakestev

Toote põhiomadused: Kõrgem eluiga
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