
 

หลอดไฟหนา

LongLife EcoVision

  ประเภทของหลอดไฟ: H7

ภายในบรรจ:ุ 1 หลอด

12 V,55 W

แข็งแรงทนทานย่ิงข้ึน

 

12972LLECOC1

ขบัขี่ดวยความใสใจ
อายุการใชงานที่มากขึ้น เปลี่ยนอะไหลนอยลง
เบื่อแลวใชหรือไม ที่ตองเปลี่ยนหลอดไฟหนารถอยูเร่ือยๆ Philips LongLife EcoVision ที่มีอายกุารใชงาน
ยาวนานข้ึนมอบทางเลอืกอนัพงึประสงคสําหรับผูขับข่ีที่ตองการลดภาระการซอมบาํรุงรถของตนเอง

คงทนยาวนานกวาหลอดไฟมาตรฐาน
ไสหลอดคุณภาพสูงออกแบบมาเพ่ือใหมีการบาํรุงรักษานอยที่สุด
ขยะนอยลงดวยการเปลี่ยนหลอดไฟนอยลง
หลอดไฟ 12V หลากรุนเพ่ือตอบสนองทกุฟงกชัน
เปลี่ยนไฟหนาของคุณทั้งคูพรอมกนัเพ่ือความปลอดภยัมากข้ึน

ผูผลติอปุกรณดั้งเดมิ
Philips เปนตวัเลอืกของผูผลติรถยนตรายใหญ
ผูผลติหลอดไฟรถยนตที่ไดรับรางวัล
มาตรฐานคุณภาพระดบัสูงของการรับรองจาก ECE

หลอดไฟคณุภาพสงูและสดุทนทานสาหรบัรถ
หลอดไฟรถยนต Philips ผลติจากแกวควอทซคุณภาพสูง
หลอดไฟรถยนต Philips มีความทนทานตอความช้ืนสูง
เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพระดบัสูงของการรับรองจาก ECE
หลอดไฟรถยนต Philips มีความทนทานตอ UV สูง
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ไฮไลต
เปลี่ยนเปนคู

ขอแนะนาํใหเปลี่ยนเปนคูเพ่ือประสิทธภิาพไฟที่สมดลุ

ออกแบบมาเพื่อการใชท่ีหลากหลาย

ควรเลอืกหลอดไฟ 12V รุนใดสําหรับฟงกชันนั้นๆ ไดอยางไร
ผลติภณัฑ Philips Automotive มีพรอมสําหรับทกุฟงกชัน
พิเศษของรถ : ไฟสูง ไฟตํ่า ไฟตดัหมอกดานหนา ไฟสัญญาณ
ดานหนา ไฟสัญญาณดานขาง ไฟสัญญาณดานหลงั ไฟเบรค
ไฟถอยหลงั ไฟตดัหมอกดานหลงั ไฟปายทะเบยีนรถ ไฟระบุ
ตาํแหนงดานหลงั/ไฟจอด ไฟภายใน

การรบัรองจาก ECE
ผลติภณัฑและบริการ Philips สําหรับรถยนตไดรับการยกยองวา
เปนช้ันยอดในตลาดผูผลติอปุกรณดั้งเดมิ เชนเดยีวกบัในตลาด
มือสอง โดยไดรับการผลติจากวัสดคุุณภาพสูง และไดรับการ
ทดสอบสูงสุดเพ่ือใหเกดิความปลอดภยัและความสบายในการ
ขับข่ีแกลกูคาของเรามากที่สุด การผลติทั้งหมดของเรามีการ
ทดสอบอยางถี่ถวน มีการควบคุม และไดรับรอง (ISO 9001,
ISO 14001 และ QSO 9000) ตามขอกาํหนด ECE สูงสุด หรือ
พูดงายๆ คือนี่เปนคุณภาพที่คุณสามารถวางใจได

แกวควอทซคณุภาพสงู

แกวควอทซ UV นี้แข็งแรงกวาแกวแข็ง และทนทานตออณุหภมิู
สุดข้ัวและการส่ันสะเทอืน ทาํใหปลอดภยัจากความเส่ียงตอการ
ระเบดิ หลอดไฟแกวควอทซ Philips (ไสหลอด 2650º C และ
แกว 800º C) สามารถทนตอการเปลี่ยนแปลงอณุหภมิูแบบฉบั
พลนัที่รุนแรงได แกวควอทซ UV สามารถสรางแสงที่สองสวางได
ดวยความสามารถในการเพ่ิมแรงดนัภายในหลอด

ลดการบารงุรกัษา

ดวย Philips LongLifeEcoVision คุณจะตองการอะไหลเปลี่ยน
หลอดไฟนอยลงอยางมาก ทาํใหหลอดไฟเหลานี้เปนหลอดไฟที่
เหมาะสมสําหรับรถที่มีแรงดนัไฟฟาสูง

ความทนทานตอความช้ืน

มีเพียงหลอดไฟที่ทาํจากแกวควอทซ (ไสหลอด 2650°c แกว
800°c) ที่สามารถทนตอการเปลี่ยนแปลงอณุหภมิูทนัททีนัใดได
: ถามีหยดนํ้าเยน็ตกกระทบหลอดไฟที่กาํลงัรอน ซึ่งอาจเกดิข้ึน
ไดเม่ือคุณขับผานนํ้าขณะมีไฟหนาที่ชํารุดอยู

หลอดไฟรถยนตท่ีไดรบัรางวลั

หลอดไฟรถยนตท่ีไดรบัรางวลั

หลอดไฟของเรามักจะไดรับรางวัลจากผูเช่ียวชาญดานรถยนต

ทนตอ UV

เทคโนโลยกีารเคลอืบปองกนั UV พิเศษของ Philips ปกปอง
หลอดไฟหนารถจากรังสีอลัตราไวโอเลตที่เปนอนัตราย ทาํให
แกวควอทซที่เคลอืบ UV ของ Philips เหมาะสําหรับการขับข่ีใน
ทกุสภาวะ และรองรับการใชงานที่ยาวนาน

ลดของเสยี ขับรกัษโลก
เปนตวัเลอืกที่ถกูตองสําหรับผูขับที่มองหาระบบแสงสวางที่เปน
มิตรกบัส่ิงแวดลอม

ตวัเลอืกของผูผลติรถยนต
กวา 100 ปมาแลวที่ Philips เปนผูผลติช้ันนาํของอตุสาหกรรม
ดานผลติภณัฑสองสวางในรถยนต และนาํเสนอนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยทีี่กลายมาเปนมาตรฐานของรถยนตสมัยใหม วันนี้
หนึ่งในสองคันของรถยนตในยโุรป และหนึ่งในสามคันของ
รถยนตทั่วโลกนั้นใชผลติภณัฑสองสวางของ Philips

ผานการรบัรองจาก ECE
Philips Automotive มีความมุงม่ันที่จะผลติผลติภณัฑและ
บริการช้ันยอดในตลาดผูผลติอปุกรณดั้งเดมิ เชนเดยีวกบัในตลาด
มือสอง ผลติภณัฑของเราผลติจากวัสดคุุณภาพสูง และไดรับการ
ทดสอบสูงสุดเพ่ือใหเกดิความปลอดภยั และความสบายในการ
ขับข่ีแกลกูคาของเรามากที่สุด การผลติทั้งหมดของเรามีการ
ทดสอบอยางพิถพิีถนั มีการควบคุมและไดรับรอง (ISO 9001,
ISO 14001 และ QSO 9000) ตามขอกาํหนด ECE สูงสุด
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รายละเอยีดเฉพาะ
ขอมลูบรรจภุณัฑ
EAN3: 8727900371024
EAN1: 8727900361926
ประเภทบรรจภุณัฑ: CP

คณุลกัษณะทางไฟฟา
แรงดนัไฟฟา: 12 V
ขนาดวตัต: 55 W

อายุการใชงาน
อายุการใชงาน: 1500h

คณุลกัษณะการสองสวาง
ลเูมน: 1500 ±10% lm
อณุหภมูสิ:ี สูงสุดถงึ 3100 K

ขอมลูการสั่งซื้อ

ขอมลูการสั่งซื้อ
รายการใบสั่ง: 12972LLECOC1
รหัสการสั่งซื้อ: 36192660

ขอมลูกลองภายนอก
น้าหนักรวมตอช้ิน: 1.75 กก.
ความสงู: 13.5 ซม.
ความยาว: 37 ซม.
ความกวาง: 18 ซม.

รายละเอยีดของผลติภณัฑ
ประเภท: H7
การใชงาน: ไฟสูง, ไฟตดัหมอกดานหนา, ไฟตํ่า
การกาหนด: H7 LongLife EcoVision
การรบัรองจาก ECE: ใช
รุน: หลอดไฟ LongLife EcoVision
เทคโนโลยี:

เทคโนโลยี:
หลอดไฟฮาโลเจน
ฐาน: PX26d

ขอมลูผลติภณัฑท่ีบรรจแุลว
จานวนในแพค็: 1
MOQ (สาหรบัผูเช่ียวชาญ): 10
น้าหนักรวมตอช้ิน: 17.5, 46 ก.
ความสงู: 6.5 ซม.
ความยาว: 3.5 ซม.
น้าหนักสทุธติอช้ิน:
11.8 ก.
ความกวาง: 3.5 ซม.

ขอมลูจาเพาะผลติภณัฑทางการตลาด
ประโยชนท่ีคาดหวงั: มีอายกุารใชงานยาวนาน
คณุสมบัตเิดนของผลติภณัฑ: อายกุารใชงานที่สูงข้ึน
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