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Tehokas tieliikennekäyttöön hyväksytty polttimo

Valot vievät ajokokemuksen uudelle tasolle

Philipsin RacingVision GT200 -ajovalopolttimot on suunnattu ajamiseen

intohimoisesti suhtautuville, sillä ne vievät ajokokemuksen uudelle tasolle. Niiden

valo on jopa 200 % kirkkaampi ja ulottuu jopa 80 metriä kauemmas, mikä

parantaa näkyvyyttä ja lisää reagointiaikaa sekä ajomukavuutta.

Jopa 200 % kirkkaampi valo muuttaa ajoa

Selvästi parempi näkyvyys ja ajokokemus

Uusi pinnoitustekniikka lisää polttimon valon määrää

Uusi kvartsilasitekniikka takaa erinomaisen valotehon

Valikoimamme paras valokeila

Erittäin tehokas valokeila valaisee jopa 80 metriä pidemmälle (2)

Täysin hyväksytty nautinnolliseen ajoon tieliikennekäytössä

Tehokas polttimo, joka on hyväksytty tieliikennekäyttöön

Taattua Philips-laatua

Philips on suurimpien autonvalmistajien valinta



auton ajovalopolttimo 12972RGTS2

Kohokohdat Tekniset tiedot
Tehokkain polttimomme

Philipsin valikoiman tehokkain polttimo

RacingVision GT200 muuttaa selkeästi

näkyvyyttä ja ajokokemusta. Se tuottaa

rallipolttimon kirkkauden ja näkyvyyden

muodossa, jota on luvallista käyttää

liikenteessä. Terävä valokeila on jopa 200 %

kirkkaampi (1). Optimoitu polttimon muotoilu

takaa suuremman valotiheyden, mikä

parantaa tien näkyvyyttä sekä

ajoturvallisuutta ja -mukavuutta.

Jopa 80 metriä pidempi valokeila

Philipsin RacingVision GT200 -polttimon

erittäin tehokas valokeila ulottuu jopa 80

metriä (2) lakisääteistä vähimmäisetäisyyttä

kauemmas, joten tie näkyy entistä paremmin.

Huomaat mahdolliset vaarat aiemmin ja

pystyt reagoimaan nopeammin ja ohjaamaan

autoa täsmällisemmin tiellä. Tämä kaikki lisää

turvallisuutta ja ajomukavuutta.

Tieliikennekäyttöön hyväksytty polttimo

Philipsin RacingVision GT200 -

ajovalopolttimot ovat ECE-

tyyppihyväksyttyjä. Valotehoa kaipaavat

autoilijat saavat käyttöönsä kirkkaan, eloisan

ja tieliikenteeseen sallitun ajovalopolttimon,

joka on sovellettavien säännösten mukainen.

Lisää valoa tiehen

Uuden patentoidun Gradient Coating-

pinnoitteen ansiosta polttimot heijastavat

enemmän valoa tielle, mikä parantaa

näkyvyyttä pimeällä. Polttimot tuottavat

enemmän valoa, joka on lisäksi tyylikästä ja

muista erottuvaa.

Kirkasta valoa ympäristöön

Philipsin Diamond Precision -kvartsilasin

uudet valmistustekniikat parantavat

valotehoa säännösten puitteissa, mikä takaa

tarkan valoisa–pimeä-rajan ja lisää kirkkautta

tärkeisiin kohtiin. Lisäksi kvartsilasi kestää

paremmin lämpötilanmuutoksia, mikä lisää

polttimon käyttöaikaa. Parannettu UV-suoja

pitää ajovalon optiikan suojassa auringolta.

Korkealaatuiset auton ajovalopolttimot

Philips on ollut ajoneuvoteollisuuden

edelläkävijä valoissa jo yli sadan vuoden ajan.

Philipsin laadukkaat alkuperäistuotteet on

suunniteltu ja kehitetty noudattaen tiukkoja

laadunvarmistusprosesseja (mukaan lukien

sovellettavat ISO-standardit) ja valmistettu

noudattaen yhtä tiukkoja

tuotantovaatimuksia. Philipsin RacingVision

GT200 sopii sellaisten suurten

autonvalmistajien automalleihin, kuten Audi,

BMW, Ford, GM, Toyota ja Volkswagen.

Lisätietoja löytyy polttimon valintatyökalun

avulla.

Tuotteen kuvaus

Tekniikka: halogeeni

Tyyppi: H7

Valikoima: RacingVision GT200

Käyttö: kaukovalo, lähivalo, etusumuvalo

ECE-tyyppihyväksyntä

Nimike: H7 12972 RGT 12 V 55 W PX26d S2

Kanta: PX26d

Sähkötiedot

Jännite: 12 V

Teho: 55 W

Valon ominaisuudet

Värilämpötila: 3 500

Valovirta [lm]: 1 500 ±10 %

Käyttöikä

Käyttöikä: 250 tuntia

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: 12972RGTS2

Tilauskoodi: 00 577 928

Pakkauksen tiedot

EAN1: 8 719 018 005 779

EAN3: 8 719 018 005 786

Pakkaustyyppi: S2

Pakatun tuotteen tiedot

Korkeus: 13,0 cm

Pituus: 10,6 cm

Leveys: 5,6 cm

Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille):

5

Määrä pakkauksessa: 2

Ulkopakkauksen tiedot

Korkeus: 14,0 cm

Pituus: 29,6 cm

Leveys: 11,6 cm

Kokonaispaino/pakkaus: 0,530 kg

Markkinointitiedot

Odotetut hyödyt: enemmän kirkkautta

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: jopa

200% kirkkaampi valo

* 1 Kirkkaus verrattuna lain vaatimaan vähimmäistasoon.

* 2 Valokeilan pituuden lisäämä turvaetäisyys verrattuna

ECE-säännöksen mukaiseen vähimmäisarvoon,

perustana 1 luksi. Pisin matka autosta.
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