
 

Pære til frontlys

RacingVision

 

Type lampe: H7

Pakke à: 2

12 V, 55 W

 

12972RVS2

Kanskje den sterkeste av alle lovlig produserte
halogenlamper

Bedre lys gir bedre kjøreopplevelse

Philips RacingVision-lyskilder til bil er det perfekte valget for bilentusiaster. Med

opptil 150 % klarere lys blir reaksjonsevnen din bedre, og kjøreopplevelsen føles

både tryggere og mer spennende.

Bedre ytelse for mer moro

Se lengre og reager raskere med opptil 150 % skarpere lys

Én av de skarpeste lyspærene for utmerket lys

Lys til rallybil, lovlig på veien

Skarpere lys for sportssjåfører

Skarpere lys innebærer at du ikke får deg noen overraskelser og har bedre kontroll

Forbedret lyskontrast for en sikrere og mer spennende kjøretur

Overholder høye kvalitetsstandarder for ECE-typegodkjenning

Optimalisert for vinterens lysforhold

Kraftige, lovlige frontlykter for mørkere forhold



Pære til frontlys 12972RVS2

Høydepunkter Spesifikasjoner
Se lengre, reager raskere

Når du kjører om natten, trenger du den aller

beste sikten. Jo lenger du kan se klart, jo

raskere kan du reagere på det som dukker opp

på veien. Philips RacingVision-frontlykter

øker sikten med opptil 150 % skarpere lys. Du

kommer til å oppdage hindringer i veien

tidligere enn med andre mindre kraftige

halogenpærer. Slik kan du nyte en sikrere og

mer behagelig kjøretur.

Utmerket lys

Med bedre, klarere lys kan du kjøre bedre på

veien. Med sin optimaliserte glødetråddesign

med høy presisjon, høyt gasstrykk på opptil

13 bar, krombelegg med høy presisjon og UV-

kvartsglass av høy kvalitet setter Philips

RacingVision-frontlyktene en ny standard

innen bilbelysning. Disse frontlyktene er

konstruert for ytelse og sikt, og sørger for en

mer avslappet, kontrollert og morsom

kjøreopplevelse.

Rallyytelse på veien

Sportssjåfører forventer mer av bilene sine.

Med opptil 150 % skarpere lys på veien er

Philips RacingVision offentlig godkjent for å gi

deg en morsom opplevelse både på og

utenfor veien.

Sterkt lys, tidlig reaksjon

Når du kjører i høy hastighet på dårlig

opplyste småveier, er du avhengig av ytelsen

til frontlyktene. Når du står overfor en

uventet fare, betyr reaksjonstiden din alt. Selv

brøkdelen av et sekund kan utgjøre en

avgjørende forskjell for sikkerheten din. Den

enestående ytelsen fra Philips RacingVision-

frontlyktene hjelper deg med å oppdage

farlige situasjoner raskere, slik at har full

kontroll på bilen – uansett hva slags

kjøreforhold du støter på.

Flott kontrast gir moro

Synet ditt er presset til det ytterste når du

kjører om natten. Under svake lysforhold, eller

hvis du blir blendet av andre kjøretøy, blir

evnen til å skille mellom objekter betydelig

redusert. Dette gjør det vanskeligere å

oppdage hindringer, for eksempel en

fotgjenger på veien. Fargetemperaturen i

Philips RacingVision-frontlyktene (bare

tilgjengelig i H4 og H7) gjør at øynene kan

fokusere bedre og oppfatte kontraster i det

fjerne. Det gjør deg til en sikrere sjåfør. Og

når sikten er blitt forbedret, blir det mer

spennende å kjøre etter mørkets frembrudd.

ECE-typegodkjenning

Vi produserer de beste Philips-produktene i

OEM-markedet (Original Equipment

Manufacturer) og i ettermarkedet. Produktene

våre produseres i materialer av høy kvalitet

og testes i henhold til de strengeste

spesifikasjonene for å gi kundene våre

maksimal sikkerhet og kjørekomfort. Hele

produktserien vår testes, kontrolleres og

sertifiseres omhyggelig (ISO 9001, ISO 14001

og QSO 9000) etter de strengeste ECE-

kravene. For å si det på en enklere måte –

dette er kvalitet du kan stole på.

Skarpt lys til mørkere måneder

Å kjøre om vinteren er en utfordring. Men

lidenskapelige sjåfører liker å bli satt på

prøve. I de tøffe vintermånedene er du

avhengig av å vite om frontlyktene dine kan

gjøre jobben sin. På samme måte som du ville

tilpasset deg veiene om vinteren ved å velge

vinterdekk, bør du kreve best mulig sikt når du

kjører under disse mørkere og farligere

forholdene. Philips RacingVision-frontlyktene

gir deg mer kontroll over de vanskeligste

forholdene, slik at du kan bekymre deg

mindre om veien og nyte hver eneste kjøretur.

Produktbeskrivelse

Teknologi: Halogen

Type: H7

Serie: RacingVision

Bruk: Fjernlys, Nærlys

Typegodkjent ECE

Betegnelse: H7 RacingVision

Base: PX26d

Elektriske egenskaper

Spenning: 12 V

Wattstyrke: 55 W

Bestillingsinformasjon

Bestillingsoppføring: 12972RVS2

Bestillingskode: 00024828

Emballasjeopplysninger

EAN1: 8719018000248

EAN3: 8719018000255

Emballasjetype: S2

Pakket produktinformasjon

Bruttovekt per del: 15 g

Høyde: 12,8 cm

Lengde: 11 cm

Bredde: 4,7 cm

MOQ (for profesjonelle): 10

Antall i pakken: 2

Emballasjeinformasjon

Høyde: 13,6 cm

Lengde: 29 cm

Bredde: 12 cm

Bruttovekt per del: 0,35 kg

Markedsføringsspesifikasjoner

Forventede fordeler: Stil

Produkthøydepunkt: Nyt lidenskapen din

Levetid

Levetid: 200 timer

Lysegenskaper

Lumen: 1500 lm

Fargetemperatur: opptil 3500 K
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