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žaromete
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Vrsta luči: H7

V paketu: 1

12 V,55 W

Večja vzdržljivost

 

12972LLECOC1

Pozorno na cesti
Daljša uporabna doba, manj menjav

Ste siti pogostega menjevanja sijalk v žarometih? Philipsove avtomobilske sijalke

LongLife EcoVision imajo daljšo uporabno dobo, zato so popolna izbira za

voznike, ki želijo vzdrževanju vozila posvečati manj časa.

Sveti bistveno dlje kot običajna sijalka

Izjemno kakovostna zasnova žarilne nitke za zmanjšano potrebo po vzdrževanju

Manj odpadkov zaradi manj zamenjav

Široka paleta 12 V žarnic za vse funkcije

Za dodatno varnost zamenjajte obe žarnici naenkrat

Proizvajalec originalne opreme

Philips je izbira vodilnih proizvajalcev avtomobilov.

Nagrajeni proizvajalec luči za avtomobile

Izpolnjevanje visokih standardov kakovosti homologacije ECE

Visokokakovostna in izjemno odporna avtomobilska sijalka

Avtomobilske luči Philips so izdelane iz visokokakovostnega kvarčnega stekla

Philipsove avtomobilske luči so odporne na vdor vlage

Skladno s standardi kakovosti za homologacijo ECE

Philipsove avtomobilske luči so visoko odporne na UV-svetlobo
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Značilnosti
Zamenjava v parih

Izjemno priporočeno je zamenjava v parih za

simetrično svetlobo

Zasnovano za večnamensko uporabo

Katera 12 V žarnica za katero funkcijo?

Ponudba Philips Automotive se nanaša na vse

specifične funkcije avtomobilov: dolge luči,

zasenčene luči, sprednje meglenke, sprednji

smerniki, stranski smerniki, zadnji smerniki,

zavorne luči, luči za vzvratno vožnjo, zadnje

meglenke, luči za registrske tablice, zadnje

pozicijske/parkirne luči, notranja osvetlitev.

Homologacija ECE

Philips Automotive nudijo najboljše izdelke in

storitve v svojem razredu na trgu proizvajalcev

originalne opreme ter na trgu

poprodajnih storitev. Izdelki so izdelani iz

visokokakovostnih izdelkov in preizkušeni v

skladu z najvišjimi zahtevami ter zasnovani za

zagotavljanje najvišje stopnje varnosti in

udobja pri vožnji. Celoten proizvodni postopek

je natančno testiran, nadzorovan in potrjen

(ISO 9001, ISO 14001 in QSO 9000) in

izpolnjuje najvišje zahteve ECE. Preprosto

povedano, kakovost, ki ji lahko zaupate.

Visokokakovostno kvarčno steklo

UV-stabilno kvarčno steklo je močnejše od

kaljenega in izjemno odporno na

temperaturne ekstreme ter vibracije, ki

preprečuje nevarnost nesreče. Philipsove luči

iz kvarčnega stekla (žarilna nitka za 2650 ºC

in steklo 800 ºC) so odporne na močne

toplotne šoke. Ker je UV-stabilno kvarčno

steklo obstojnejše na povišan tlak znotraj luči,

je svetloba lahko močnejša

Manjše potrebno vzdrževanje

Philips LongLifeEcoVision poskrbi za bistveno

manj potrebnih zamenjav žarnic. Zaradi tega

je to popolna žarnica za visokonapetostne

avtomobile.

Odpornost na vlago

Samo žarnica iz kvarčnega stekla z žarilno

nitko (žarilna nitka pri 2650 °C, steklo 800 °C)

je odporna na toplotne šoke: v primeru

nenadnega padca kapljice mrzle vode na

žarnico, do česar lahko pride v primeru vožnje

po dežju z zlomljenim steklom žarometa.

Nagrajene luči za avtomobile

Naše luči so deležne pogostih nagrad

strokovnjakov na področju avtomobilizma

Odporno na UV-svetlobo

Philipsovo kvarčno steklo z zaščitnim slojem

proti UV se ponaša s Philipsovo tehnologijo

zaščitnega sloja, odpornega na UV, ki ščiti

žaromete pred ultravijoličnim sevanjem, in je

primerna za vse pogoje vožnje in zagotavlja

dolgo življenjsko dobo.

Zmanjšajte količino odpadkov in vozite bolj

ekološko

Prava rešitev za voznike, ki iščejo okolju

prijazne načine osvetlitve.

Izbira proizvajalcev vozil

Philips je že več kot 100 let vodilni na

področju avtomobilskih svetil in je ponosen na

svoje tehnološke inovacije, ki so z leti postale

standard za sodobne avtomobile. Danes je

vsako drugo vozilo v Evropi in vsako tretje

vozilo na svetu opremljeno s svetili Philips.
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Specifikacije
Podatki o pakiranju

EAN3: 8727900371024

EAN1: 8727900361926

Vrsta embalaže: CP

Električni podatki

Napetost: 12 V

Moč: 55 W

Življenjska doba

Življenjska doba: 1500 h

Svetlobne značilnosti

Lumni: 1500 ± 10 % lm

Barvna temperatura: Do 3100 K

Podatki za naročilo

Vnos naročila: 12972LLECOC1

Koda naročila: 36192660

Podatki zunanje embalaže

Bruto teža na kos: 1,75 kg

Višina: 13,5 cm

Dolžina: 37 cm

Širina: 18 cm

Opis izdelka

Tip: H7

Uporaba: Dolge luči, Sprednja meglenka,

Zasenčene luči

Označba: H7 LongLife EcoVision

Homologacija ECE

Razpon: LongLife EcoVision

Tehnologija: Halogenska

Nosilec: PX26d

Podatki o pakiranem izdelku

Količina v paketu: 1

MOQ (za strokovnjake): 10

Bruto teža na kos: 17,5, 46 g

Višina: 6,5 cm

Dolžina: 3,5 cm

Neto teža na kos: 11,8 g

Širina: 3,5 cm

Tržne specifikacije

Predvidene prednosti: Dolga življenjska doba

Glavne lastnosti izdelka: Daljša življenjska

doba
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