
 

žárovka do automobilového
světlometu

RacingVision

 

Typ žárovky: H7

Balení: 1 kus

12 V, 55 W

 

12972RVB1

Asi nejsilnější legální halogenová žárovka v historii

Posuňte svá světla a své řízení na vyšší úroveň

Automobilové žárovky Philips RacingVision jsou ideální volbou pro nadšené

řidiče. Jejich výkon poskytuje až o 150 % více jasu a vy tak budete moci rychleji

reagovat a užijete si bezpečnější a zajímavější jízdu.

Zvýšený výkon pro více zábavy

Delší dohled a rychlejší reakce díky jasu většímu až o 150 %

Jedna z nejjasnějších žárovek pro vynikající světelný výkon

Legální závodní žárovka

Jasnější světlo pro sportovně založené řidiče

Jasnější světlo znamená méně překvapení a lepší ovládání vozidla

Vylepšený světelný kontrast pro bezpečnější a více vzrušující jízdu

Respekt ke standardům vysoké kvality homologace ECE

Optimalizované pro zimní světelné podmínky

Silnější přední světla legální na silnici do temnějších podmínek



žárovka do automobilového světlometu 12972RVB1

Přednosti Specifikace
Větší dohled, rychlejší reakce

Při jízdě v noci potřebujete co nejlepší

viditelnost. Čím dále budete jasně vidět, tím

rychleji můžete zareagovat na cokoli, co se

objeví na cestě. Přední světla Philips

RacingVision zlepšují váš dohled díky jasu

vyššímu až o 150 %. Překážky na cestě

rozpoznáte dříve než při použití jiných méně

výkonných halogenových lamp. Takže si

budete moci užít bezpečnější a příjemnější

cestu.

Vynikající světelný výkon

S lepšími a jasnějšími světly se Vám bude na

silnicích lépe jezdit. Přední světla Philips

RacingVision se svou optimalizovanou

geometrií vysoce přesných vláken, plynnou

náplní o vysokém tlaku až 13 bar, vysoce

přesným chromováním a kvalitním sklem UV-

Quartz nastavují novou laťku v oboru

automobilového osvětlení. Tato přední světla

navržená pro výkon a viditelnost umožňují

docílit pohodlnějšího, sebejistějšího a

zábavnějšího prožitku z jízdy.

Závodní výkon na silnici

Sportovně založení řidiči očekávají od svých

automobilů vyšší výkon. Žárovka Philips

RacingVision přináší na silnici až o 150 %

jasnější světlo a je homologována tak, aby

poskytla zábavu v terénu i na cestách.

Silné světlo, včasná reakce

Při jízdě vyšší rychlostí na nedostatečně

osvětlených venkovských cestách spoléháte

hlavně na výkon svých předních světel. Tváří

v tvář neočekávanému nebezpečí je reakční

doba vším. I zlomek sekundy může znamenat

zásadní rozdíl pro vaše bezpečí. Vynikající

výkon paprsků čelního světla Philips

RacingVision vám umožní rychleji

identifikovat nebezpečnou situaci a neztratit

plnou kontrolu nad svým vozidlem – ať už jsou

podmínky na silnici jakékoli.

Vynikající kontrast dodává prožitek

Jízda v noci klade extrémní nároky na naše

vizuální schopnosti. Naše schopnost rozlišovat

předměty je obzvlášť narušena za podmínek

slabého osvětlení nebo tehdy, když jsme

vystaveni oslňujícímu světlu protijedoucích

aut. Tehdy je obtížnější rozpoznávat překážky,

jako například chodce na cestě. Specifická

teplota barev předních světel Philips

RacingVision (k dispozici u verzí H4 a H7)

umožňuje vašim očím lepší zaostření a

rozpoznávání kontrastů v dálce. Tím z vás dělá

bezpečnějšího účastníka silničního provozu. A

protože se tím rozšířily vaše obzory, jízda po

setmění bude od nynějška více vzrušujícím

zážitkem.

Homologace ECE

Produkty Philips jsou na trhu výrobců

originálního vybavení (OEM) i na trhu

poprodejních služeb považovány za špičku ve

své třídě. Naše produkty, vyráběné z vysoce

kvalitních materiálů a testované podle

nejvyšších specifikací, jsou navrženy tak, aby

maximalizovaly bezpečí a pohodlí našich

zákazníků při jízdě. Celá škála našich výrobků

je pečlivě testována, kontrolována a

certifikována (dle norem ISO 9001, ISO 14001

a QSO 9000) podle nejnáročnějších

požadavků ECE. Jednoduše řečeno: toto je

kvalita, které můžete věřit.

Jasné světlo pro tmavší měsíce

Jízda v zimě bývá náročná. Ale vášniví řidiči

rádi zkoušejí nepoznané. V tuhých zimních

měsících si potřebujete být jisti, že vaše

světla na to mají. Stejně jako se na zimu

připravujete nasazením zimních pneumatik,

měli byste k jízdě za těchto temnějších a

nebezpečnějších podmínek usilovat o co

nejlepší možnou viditelnost. Přední světla

Philips RacingVision vám zajistí lepší

kontrolu, abyste se nemuseli tolik obávat

nebezpečí na silnici a mohli si užít každou

jízdu.

Popis výrobku

Technologie: Halogenové

Typ: H7

Řada: RacingVision

Aplikace: Dálková světla, Potkávací světla

Homologace ECE

Označení: H7 RacingVision

Základna: PX26d

Elektrické vlastnosti

Napětí: 12 V

Příkon: 55 W

Informace pro objednávání

Zadání obj.: 12972RVB1

Objednací kód: 00026230

Údaje na obalu

EAN1: 8719018000262

EAN3: 8719018000279

Typ balení: B1

Informace na obalu výrobku

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 5,2 g

Výška: 12,9 cm

Délka: 9,5 cm

Šířka: 4,86 cm

Minimální objednací množství (pro

profesionály): 10

Množství v balení: 1

Informace na vnějším balení

Výška: 13 cm

Délka: 25,5 cm

Šířka: 19 cm

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0,515 kg

Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Styl

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Užívejte si

svou vášeň

Životnost

Životnost: 200 h

Charakteristika světla

Lumeny: 1 500 lm

Teplota barev: Až 3 500 K
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