
 

strålkastarlampa för
bil

X-tremeVision G-
force

 

Typ av lampa: H7

2-pack

12 V, 55 W

Mer ljus

 

12972XVGS2

Prestanda som når nya extrema nivåer
Upp till 130 % starkare ljus

Philips X-tremeVision G-force-billampor har bland det starkaste ljuset på

marknaden. De slår de flesta andra billampor med upp till 130 % mer ljusstyrka,

har en överlägsen ljuskägla och är stöttålig upp till 10 G. Du ser längre, reagerar

snabbare och kör säkrare.

Upp till +130% starkare ljus ger bättre prestanda

Se längre och reagera snabbare med upp till 130 % mer ljusstyrka

En av de starkaste lamporna för utmärkt ljusprestanda

Vitt ljus för större kontrast

Betydligt vitare ljus för att förbättra komforten och säkerheten

Hållbara lampor med en stöttålighet på upp till 10 G

Säker under hela livslängden så att du kan se och synas

Prestanda innebär mer ljus och längre livslängd

Hållbara prestandalampor som är stöttåliga upp till 10 G

Ökad säkerhet

Bland de säkraste billamporna som är godkända för användning i trafiken

Philips-kvalitet

Philips är det främsta valet för större biltillverkare.



strålkastarlampa för bil 12972XVGS2

Funktioner Specifikationer
Upp till 130 % mer ljusstyrka

Perfekt belysning är särskilt viktig för

avståndet – vanligtvis mellan 75 och 100

meter framför bilen. Philips X-tremeVision G-

force ökar synligheten med upp till 130 % mer

ljusstyrka. Detta hjälper dig att känna igen

hinder och eventuella faror tidigare än med

de flesta andra halogenlampor till

strålkastare.

Ultimat ljusprestanda

Philips X-tremeVision G-Force-strålkastare

utgör en ny milstolpe för bilbelysningen tack

vare optimerad glödtrådsgeometri med hög

precision, upp till 13 bars gasfyllning med

högt tryck, beläggning med hög precision och

högkvalitativt UV-kvartsglas. De har

utformats för bästa möjliga prestanda och

kompromisslös synlighet.

Betydligt vitare ljus

Det starka vita ljuset på upp till 3 500 Kelvin

är betydligt vitare än vanliga strålkastare.

Philips patenterade Gradient Coating-teknik

ger ett kraftfullare ljus, så att du får den

ljusstarkaste belysningsprestandan och en

mycket god körupplevelse i mörker.

Säker hela livslängden

Alla potentiella fel på en reservdel är en risk

för dig och ditt fordon. Det gäller särskilt för

strålkastare. Varje trasig lampa minskar

synligheten och säkerheten för dig och den

mötande trafiken. Philips X-tremeVision G-

force är optimerad för en lång och tillförlitlig

livslängd så att du kan se och synas längre än

med någon annan lampa med höga

prestanda.

Mer ljus och längre livslängd

Philips X-tremeVision G-force-

strålkastarlampor är gjorda för enastående

prestanda och producerar upp till 130 %

starkare ljus, utan att kompromissa med

livslängden. Philips X-tremeVision G-force har

en livslängd på upp till 450 timmar*,

vilket är betydligt högre än konkurrenternas

lösningar i kategorin mer ljus. (*Testade vid

13,2 V standardspänning.)

Stöttålig hållbarhet

Låt inte gropar i vägen skada dina lampor.

Bilresor kan vara påfrestande för bilen, men

Philips X-tremeVision G-force har utformats

för att räcka länge. Lamporna är testade för

upp till 10 G stöttålighet, vilket understryker

hur hållbara de är.

Säkra, godkända strålkastare

Philips X-tremeVision G-force är ett av de

säkraste, enklaste och mest effektiva sätten

att uppgradera bilen med godkända

strålkastare. Lamporna är fullständigt ECE-

certifierade.

Billampa av högsta kvalitet

Den tekniskt avancerade belysningen från

Philips är välkänd inom fordonsindustrin, och

har varit det i över 100 år. Philips

originalutrustningskvalitetsprodukter är

designade och utvecklade enligt strikta

processer för kvalitetskontroll (inklusive

tillämpliga ISO-normer), vilket leder till höga

produktionsstandarder. X-tremeVision G-force

är kompatibla med de flesta bilmodeller, bl.a.

Audi, BMW, Ford, GM, Toyota och Volkswagen.

Se produktväljarguiden för mer information.

Förpackningsinformation

Förpackningstyp: S2

EAN1: 8727900355413

EAN3: 8727900355789

Elektriska specifikationer

Spänning: 12 V

Wattal: 55 W

Livslängd

Livslängd: 450 timmar

Ljusegenskaper

Lumen: 1 500 ±10 % lm

Färgtemperatur: Upp till 3 500 K

Beställningsinformation

Beställningspost: 12972XVGS2

Beställningskod: 35541328

Förpackningsinformation

Höjd: 12 cm

Längd: 28,6 cm

Bredd: 14,1 cm

Bruttovikt per del: 0,35 kg

Produktbeskrivning

Typ: H7

Tillämpning: Helljus, Halvljus

ECE-certifierad

Sortiment: X-tremeVision G-force

Teknik: Halogen

Sockel: PX26d

Beteckning: 12972XVGS2

Produktinformation i förpackning

Bruttovikt per del: 72,2 g

Höjd: 13,3 cm

Längd: 11 cm

Bredd: 5,3 cm

Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 10

Antal i förpackning: 2

Försäljningsspecifikationer

Väntade fördelar: Mer ljus

Produktbeskrivning: Mer ljus
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