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12 V, 55W

 

12972RVS2

Misschien wel de sterkste wettelijk toegestane
halogeenlamp ooit
Til uw auto en uw verlichting naar een hoger niveau

Philips RacingVision-autolampen zijn de perfecte keuze voor gepassioneerde

bestuurders. Dankzij tot wel 150% meer helderheid kunt u sneller reageren en

wordt elke rit zowel veiliger als spannender.

Verbeterde prestaties voor meer plezier

Verder zien en sneller reageren met 150% meer helderheid

Een van de helderste lampen voor een uitstekende lichtopbrengst

De rallylamp voor de openbare weg

Helderder licht voor sportieve bestuurders

Helderder licht betekent geen onaangename verrassingen en verbeterde controle

Verbeterd lichtcontrast voor veiliger, aangenamer rijden

Voldoet aan hoge kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring

Geoptimaliseerd voor winterse lichtomstandigheden

Sterke wettelijk goedgekeurde koplampen voor donkere omstandigheden



koplamp auto 12972RVS2

Kenmerken Specificaties
Verder zien, sneller reageren

Als u 's nachts rijdt, hebt u het beste zicht

nodig. Hoe verder u duidelijk kunt zien, hoe

sneller u kunt reageren op wat er op de weg

gebeurt. Philips RacingVision-koplampen

bieden u zicht met tot 150% meer helderheid.

U herkent obstakels op de weg voor u eerder

dan met andere, minder krachtige

halogeenlampen. Hierdoor kunt u genieten

van een veiligere en aangenamere reis.

Uitstekende lichtopbrengst

Met beter, helderder licht kunt u beter

presteren op de weg. Met een

geoptimaliseerde, zeer nauwkeurige

gloeidraadgeometrie, gasvulling onder hoge

druk tot 13 bar, zeer nauwkeurige chroomlaag

en hoogwaardig UV-kwartsglas, vormen

Philips RacingVision-koplampen een nieuwe

norm in autoverlichting. Deze koplampen zijn

ontworpen voor optimale prestaties en

uitzonderlijk zicht, voor een meer ontspannen,

gecontroleerde en aangename rijervaring.

Rallyprestaties op de openbare weg

Sportieve bestuurders verwachten meer

prestaties van hun auto. Philips RacingVision

biedt tot 150% meer helderheid op de weg en

is goedgekeurd, zodat u meer plezier hebt

offroad en op de weg.

Grote lichtsterkte, snelle reactie

Als u met hogere snelheden op slecht

verlichte buitenwegen rijdt, rekent u op de

prestaties van uw koplampen. Wanneer er

onverhoopt gevaar dreigt, is reactietijd

cruciaal. Zelfs een fractie van een seconde

kan een wezenlijk verschil maken voor uw

veiligheid. De superieure prestaties van de

Philips RacingVision-koplamp zorgen ervoor

dat u gevaarlijke situaties sneller herkent en

de perfecte controle houdt over uw voertuig,

ongeacht de omstandigheden op de weg.

Geweldig contrast voor meer plezier

Bij rijden in het donker wordt het uiterste van

uw ogen gevergd. Bij weinig licht of wanneer

u wordt verblind door andere voertuigen, is

het vermogen om contrast tussen objecten

waar te nemen, aanzienlijk verminderd.

Obstakels zoals een voetganger op de weg

zijn dan moeilijker waar te nemen. Dankzij de

specifieke kleurtemperatuur van Philips

RacingVision-koplampen (verkrijgbaar in H4

en H7) kunt u met uw ogen contrasten in de

verte beter waarnemen. Hierdoor wordt u een

veiligere weggebruiker. En wanneer uw

grenzen zijn verruimd, wordt het rijden in het

donker een interessante en plezierige

ervaring.

ECE-goedkeuring

Wij produceren toonaangevende Philips-

producten voor de Original Equipment

Manufacturer-markt en de vervangingsmarkt.

Onze producten worden vervaardigd van

hoogwaardige materialen en volgens de

hoogste specificaties. Zij zijn ontworpen voor

optimale veiligheid en maximaal comfort van

onze autorijdende klanten. Ons gehele

assortiment is grondig getest, gecontroleerd

en gecertificeerd (ISO 9001, ISO 14001 en

QSO 9000) volgens de zwaarste ECE-

vereisten. Kortom: dit is kwaliteit die u kunt

vertrouwen.

Helder licht voor donkere maanden

Rijden in de winter is een uitdaging, maar

bestuurders met een passie houden hiervan.

Tijdens de strenge wintermaanden moet u

weten dat uw koplampen hun taak aankunnen.

Net zoals u de auto aanpast op de winter

door voor winterbanden te kiezen, eist u het

beste zicht tijdens het rijden in deze

donkerdere, gevaarlijkere omstandigheden.

Philips RacingVision-koplampen geven u

meer controle onder de

moeilijkste omstandigheden, zodat u zich

minder zorgen hoeft te maken over de weg en

geniet van iedere rit.

Productbeschrijving

Technologie: Halogeen

Type: H7

Collectie: RacingVision

Toepassing: Hoge lichtstraal, Lage lichtstraal

ECE-goedkeuring

Aanduiding: H7 RacingVision

Voet: PX26d

Elektrische kenmerken

Voltage: 12 volt

Wattage: 55 W

Bestelinformatie

Bestelnummer: 12972RVS2

Bestelcode: 00024828

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8719018000248

EAN3: 8719018000255

Verpakkingstype: S2

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 15 g

Hoogte: 12,8 cm

Lengte: 11 cm

Breedte: 4,7 cm

Minimale bestelhoeveelheid (voor

professionals): 10

Verpakkingshoeveelheid: 2

Verpakkingsinformatie

Hoogte: 13,6 cm

Lengte: 29 cm

Breedte: 12 cm

Brutogewicht per stuk: 0,35 kg

Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Stijl

Productkenmerk: Geniet van uw passie

Levensduur

Levensduur: 200 uur

Lichtkenmerken

Lumen: 1500 lm

Kleurtemperatuur: Tot 3500 K
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