
 

automašīnas priekšējā
luktura spuldze

LongLife EcoVision

 

Spuldzes veids: H7

Saturs: 1

12 V, 55 W

Lielāka izturība

 

12972LLECOC1

Brauciet rūpīgi
Lielāks darbmūžs, mazāk nomaiņu

Vai jums apnicis visu laiku mainīt spuldzes? Philips LongLife EcoVision ar lielāku

automašīnas spuldžu darbmūžu ir piemērots vadītājiem, kas saviem

transportlīdzekļiem apkopi vēlas veikt pēc iespējas retāk.

Darbojas ievērojami ilgāk nekā standarta spuldze

Augstas kvalitātes kvēldiega dizains, lai mazinātu tehniskās apkopes

nepieciešamību

Mazāk atkritumu, pateicoties retākai maiņai

Plašs 12 V spuldžu klāsts, lai izpildītu visas funkcijas

Mainiet abus galvenos lukturus vienlaikus, lai iegūtu lielāku drošību

Oriģinālā aprīkojuma ražotājs

Philips ir lielāko automobiļu ražotāju izvēle.

Godalgoto automašīnu spuldžu ražotājs

Ievērojot ECE homologācijas augstos kvalitātes standartus

Ļoti augstas kvalitātes un īpaši izturīga auto spuldze

Philips automašīnu spuldzes ir izgatavotas no augstas kvalitātes kvarca stikla

Philips automašīnu spuldzes ir ļoti izturīgas pret mitrumu

Atbilst ECE homologācijas augstajiem kvalitātes standartiem

Philips automašīnu spuldzes ir ļoti noturīgas pret UV starojumu
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Izceltie produkti
Mainiet pa pāriem

Ļoti ieteicams mainīt tos pa pāriem, lai

nodrošinātu simetrisku gaismas veiktspēju

Paredzēts vairākkārtējai lietošanai

Kura 12 V spuldze ir paredzēta kurai funkcijai?

Philips Automotive piedāvā spuldzes visām

automašīnas funkcijām: tālās gaismas, tuvās

gaismas, priekšējos miglas lukturus, priekšējo

indikatoru, sānu indikatoru, aizmugurējo

indikatoru, bremžu signāllukturi,

atpakaļgaitas lukturi, aizmugurējo miglas

lukturi, numura zīmes apgaismojumu,

pakaļējās gabarītgaismas/stāvgaismas,

iekšējās gaismas.

ECE homologācija

Philips Automotive produkti un pakalpojumi

tiek uzskatīti par vislabākajiem savā klasē

oriģinālā aprīkojuma ražotāju tirgū un

pēcpārdošanas tirgū. Mūsu produkti ir ražoti

no augstas kvalitātes izejvielām un pārbaudīti

saskaņā ar visaugstākajām specifikācijām, lai

maksimāli palielinātu mūsu klientu drošību un

braukšanas komfortu. Viss mūsu produktu

klāsts ir rūpīgi pārbaudīts, kontrolēts un

sertificēts (ISO 9001, ISO 14001 un QSO

9000) atbilstoši visaugstākajām ECE

prasībām. Vienkāršāk sakot, tā ir kvalitāte,

kurai varat uzticēties.

Augstas kvalitātes kvarca stikls

UV-kvarca stikls ir stiprāks par cieto stiklu un

ļoti izturīgs pret temperatūras svārstībām un

vibrācijām, kas novērš eksplozijas risku.

Philips kvarca stikla spuldzes (kvēldiegs 2650

ºC un stikls 800 ºC) spēj izturēt smagu

termisko šoku. Ar iespēju palielināt spiedienu

spuldzes iekšpusē UV-kvarca stikls spēj radīt

jaudīgāku apgaismojumu

Mazāk tehniskās apkopes

Ar Philips LongLifeEcoVision spuldžu nomaiņa

jāveic ievērojami retāk. Tas padara to par

ideālu spuldzi augstsprieguma automašīnām.

Izturība pret mitrumu

Tikai degoša spuldze, kas izgatavota no

kvarca stikla (2650 °C kvēldiegs, stikls 800 °C),

var pretoties termiskajam šokam:

gadījumiem, ja auksta ūdens piliens pieskaras

karstai spuldzei, kas var notikt, ja lielā

mitrumā braucat ar salauztu priekšējo lukturi.

Apbalvotas automašīnu spuldzes

Automobiļu eksperti bieži vien apbalvo mūsu

spuldzes

Aizsardzība pret UV

Philips īpašā tehnoloģija ar aizsargpārklājumu

pret UV starojumu aizsargā priekšējos

lukturus pret kaitīgu

ultravioleto starojumu, padarot Philips UV

pārklājumu kvarca stiklu ideāli piemērotu

visiem braukšanas apstākļiem un nodrošinot

to ilgmūžību

Samaziniet atkritumus, brauciet videi

labvēlīgāk

Tā ir pareizā izvēle vadītājiem, kas meklē videi

nekaitīgu apgaismojuma risinājumu.

Automobiļu ražotāju izvēle

100 gadus Philips ir bijis automobiļu

apgaismojuma nozares priekšgalā, ieviešot

tehnoloģiskus jauninājumus, kas ir kļuvuši par

standartu moderniem automobiļiem.

Mūsdienās Eiropā puse automobiļu un

pasaulē trešā daļa automobiļu ir aprīkoti ar

Philips apgaismojumu.
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Specifikācijas
Iepakojuma informācija

EAN3: 8727900371024

EAN1: 8727900361926

Iesaiņojuma veids: CP

Elektriskie raksturlielumi

Spriegums: 12 V

Jauda vatos: 55 W

Kalpošanas laiks

Kalpošanas laiks: 1500 h

Apgaismojuma raksturlielumi

Lūmeni: 1500 ±10 % lm

Krāsu temperatūra: Līdz 3100 K

Informācija par pasūtījumu

Pasūtījuma ieraksts: 12972LLECOC1

Pasūtījuma kods: 36192660

Informācija uz ārējā iepakojuma

Bruto svars (1 gab.): 1,75 kg

Augstums: 13,5 cm

Garums: 37 cm

Platums: 18 cm

Produkta apraksts

Tips: H7

Lietojums: Augsts kūlis, Priekšējais miglas

lukturis, Zems kūlis

Nosaukums: H7 LongLife EcoVision

Homologācija ECE: JĀ

Darb. rād.: LongLife EcoVision

Tehnoloģija: Halogēna

Pamatne: PX26d

Informācija par iepakotu produktu

Iepakojuma daudzums: 1

MOQ (profesionāļiem): 10

Bruto svars (1 gab.): 17,5, 46 g

Augstums: 6,5 cm

Garums: 3,5 cm

Neto svars (1 gab.): 11,8 g

Platums: 3,5 cm

Tirdzniecības specifikācijas

Paredzamās priekšrocības: Ilgāka darbība

Svarīgākais par produktu: Lielāks kalpošanas

laiks
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