
 

automobilová žiarovka
predného svetla

LongLife EcoVision

 
Typ žiarovky: H7

Balenie obsahuje: 1 ks

12 V, 55 W

Väčšia odolnosť

 

12972LLECOC1

Jazdite bezpečne
Vyššia životnosť, menej náhrad

Už vás unavuje neustále vymieňanie žiaroviek predných svetiel? Vďaka vyššej

životnosti automobilovej žiarovky Philips Longlife EcoVision je táto žiarovka

jasnou voľbou pre vodičov, ktorí sa snažia minimalizovať údržbu na vozidlách.

Vydrž výrazne dlhšia ako štandardné svetlá

Vysoko kvalitný dizajn vlákna na minimalizáciu údržby

Menej odpadu vďaka menšiemu počtu výmen

Široká škála 12 V žiaroviek na plnenie všetkých funkcií

Vymeňte naraz obe predné svetlá pre väčšiu bezpečnosť

Výrobca originálneho vybavenia

Philips je voľbou významných výrobcov automobilov.

Oceňovaný výrobca automobilových žiaroviek

Dodržiavame vysoké štandardy homologácie ECE

Mimoriadne vysokokvalitné a odolné automobilové svetlá

Automobilové žiarovky Philips sú vyrobené z vysokokvalitného kremičitého skla

Automobilové žiarovky Philips sú vysoko odolné proti vlhkosti

Spĺňa vysoké štandardy kvality homologácie ECE

Automobilové žiarovky Philips sú vysoko odolné proti ultrafialovému žiareniu
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Hlavné prvky
Výmena po dvojiciach

Dôrazne odporúčame, aby ste ich menili po

dvojiciach na dosiahnutie symetrického

svetelného výkonu

Určené na viacnásobné použitie

Ktorá 12 V žiarovka pre ktorú funkciu? Ponuka

Philips Automotive zahŕňa všetky špecifické

automobilové funkcie: diaľkové svetlá,

stretávacie svetlá, predné hmlové svetlá,

predné smerové svetlá, bočné smerové svetlá,

zadné smerové svetlá, brzdové svetlo, spätné

svetlo, zadné hmlové svetlo, osvetlenie ŠPZ,

zadné obrysové/parkovacie svetlá, interiérové

svetlá.

Homologácia ECE

Automobilové výrobky Philips sa považujú za

najlepšie vo svojej triede na trhu výrobcov

originálneho vybavenia, ako aj na trhu s

náhradnými dielmi. Naše výrobky vyrobené z

vysoko kvalitných produktov a testované podľa

najprísnejších noriem sú určené na

maximalizáciu bezpečnosti a komfortu našich

zákazníkov pri jazde. Celý náš produktový rad

sa starostlivo testuje, kontroluje a riadi (ISO

9001, ISO 14001 a QSO 9000) podľa

najprísnejších požiadaviek ECE. Jednoducho

povedané, je to kvalita, ktorej môžete

dôverovať.

Vysokokvalitné kremičité sklo

UV-kremičité sklo je pevnejšie ako tvrdé sklo

a je vysoko odolné voči extrémnym teplotám

a vibráciám, čo eliminuje riziko výbuchu.

Žiarovky Philips z kremičitého skla (vlákno

2 650 ºC a sklo 800 ºC) odolajú veľkým

teplotným šokom. Vďaka možnosti vyššieho

tlaku v žiarovke môže UV-kremičité sklo

poskytovať silnejšie svetlo

Minimálna údržba

Vďaka žiarovkám Philips LongLifeEcoVision

bude potrebných výrazne menej výmen.

Vďaka tomu sú ideálne pre automobily s

vysokým napätím.

Odolnosť proti vlhkosti

Iba žiarovky vyrobené z kremičitého skla

(vlákno 2 650 ºC, sklo 800 ºC) môžu odolávať

teplotným šokom, ak sa kvapka studenej vody

dotkne horúcej žiarovky, čo sa môže stať pri

jazde cez vodu s rozbitým predným svetlom.

Ocenené automobilové žiarovky

Naše žiarovky sú často oceňované

automobilovými expertmi

Odolné proti ultrafialovému žiareniu

Špeciálna technológia povrchovej úpravy

odolnej proti ultrafialovému žiareniu od

spoločnosti Philips chráni predné svetlá pred

škodlivým ultrafialový žiarením, vďaka čomu

je kremičité sklo s povrchovou úpravou UV

ideálne pre všetky jazdné podmienky, a

zaisťuje ich dlhú životnosť

Menej odpadu, ekologickejšia jazda

Je tou správnou voľbou pre vodičov

hľadajúcich ekologicky šetrné riešenie

osvetlenia.

Voľba výrobcov automobilov

Spoločnosť Philips bola 100 rokov na čele

priemyslu automobilového osvetlenia a

zavádzala technologické inovácie, ktoré sa

stali štandardom v moderných automobiloch.

V súčasnej dobe je jedno z dvoch vozidiel v

Európe a jedno z troch vozidiel na svete

vybavené osvetlením spoločnosti Philips.
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Technické údaje
Údaje o balení

EAN3: 8727900371024

EAN1: 8727900361926

Typ balenia: CP

Elektrické špecifikácie

Napätie: 12 V

Výkon vo wattoch: 55 W

Životnosť

Životnosť: 1500h

Vlastnosti svetla

Lúmeny: 1500 ±10 % lm

Teplota farieb: Až do 3100 K

Informácie pre objednávanie

Objednávková položka: 12972LLECOC1

Objednávkový kód: 36192660

Informácie o vonkajšom balení

Brutto hmotnosť/kus: 1,75 kg

Výška: 13,5 cm

Dĺžka: 37 cm

Šírka: 18 cm

Popis produktu

Typ: H7

Použitie: Diaľkové, Predné hmlovky,

Stretávacie

Určenie: H7 LongLife EcoVision

Homologácia ECE

Produktový rad: LongLife EcoVision

Technológia: Halogénové

Základňa: PX26d

Informácie o zabalenom výrobku

Množstvo v balení: 1

Minimálne objednávacie množstvo (pre

profesionálov): 10

Brutto hmotnosť/kus: 17,5, 46 g

Výška: 6,5 cm

Dĺžka: 3,5 cm

Netto hmotnosť/kus: 11,8 g

Šírka: 3,5 cm

Marketingové špecifikácie

Očakávané výhody: Dlhšia životnosť

Najdôležitejšie funkcie produktu: Dlhšia

životnosť

 

© 2022 Lumileds Holding B.V.

Všetky práva vyhradené.

Autor si vyhradzuje právo zmeny

špecifikácií bez oznámenia.

Ochranné známky sú majetkom

Lumileds Holding B.V. alebo ich

príslušných vlastníkov.

Dátum vydania

2022‑11‑12
Verzia: 10.0.1

12 NC: 9240 969 17101

EAN: 87 27900 36192 6

www.philips.com

http://www.philips.com/

