Philips X-tremeVision
หลอดไฟหนา

ความปลอดภัยที่รูสึกได เพื่อการขับขี่ที่ปลอดภัย
ประเภทของหลอดไฟ: H7
ภายในบรรจุ: 2 หลอด
12 V,55 W

เพิ่มวิสัยทัศนของคุณบนทองถนน
หลอดไฟหนาฮาโลเจน Philips X-tremeVision ใหทัศนวิสัยเพิ่มขึ้นถึง 100% X-tremeVision
ไดรับการออกแบบมาดวยเทคโนโลยีท่ีลํ้ า สมัยเพือใหไดแสงที่สวางเหนือชั้น
ซึ่งเปนไปตามมาตรฐาน ECE ที่ถูกกฎหมายบนทองถนน
ใหแสงสวางมากขึ้น 100% เพื่อทัศนวิสัยสูงสุด*
• มองเห็นไดไกลขึ้นและตอบสนองไดไวขึ้นดวยทัศนวิสัยที่มากขึ้นถึง 100%
ยกระดับความปลอดภัยดวยทัศนวิสัยที่เพิ่มขึ้น
• ความสะดวกสบายและความปลอดภัยในการขับขี่ท่ีมากกวา
แสงเจิดจาไดรับการตรวจสอบรับรองอยางสมบูรณ ใชไดตามกฎหมาย
• เปนไปตามมาตรฐานคุณภาพระดับสูงของการรับรองจาก ECE

12972XVS2

ไฟหนาคุณภาพสูงและสุดทนทาน
• Philips เปนตัวเลือกของผูผลิตรถยนตรายใหญ
• เปลี่ยนไฟหนาของคุณทั้งคูพรอมกันเพื่อความปลอดภัยมากขึ้น
• ผูผลิตหลอดไฟรถยนตที่ไดรับรางวัล
• หลอดไฟรถยนต Philips ผลิตจากแกวควอทซคุณภาพสูง^
• หลอดไฟรถยนต Philips มีความทนทานตอความชื้นสูง^
• หลอดไฟรถยนต Philips มีความทนทานตอ UV สูง
• หลอดไฟ 12V หลากรุนสําหรับทุกฟงกชัน

12972XVS2

หลอดไฟหนา
ประเภทของหลอดไฟ: H7 ภายในบรรจุ: 2 หลอด, 12 V,55 W

ไฮไลต
ทัศนวิสัยบนทองถนนเพิ่มขึ้น 100%
อางอิงจากการออกแบบที่ไมเหมือนใครของผลิต
ภัณฑ ทําให X-tremeVision
สองแสงบนทองถนนไดสวางเหนือชั้น
คุณภาพและทัศนวิสัยที่ดีเยี่ยม
X-tremeVision
ใหเวลาตามสนองที่ไวขึ้นดวยการรับรูถึงสิ่งกีดข
วางและสัญญาณจราจรไดลวงหนา
แสงไฟนับเปนสวนสําคัญของการขับขี่
และแสงไฟยังเปนกุญแจสําคัญในการปองกันอุ
บัติเหตุอีกดวย
ผลิตภัณฑนี้ชวยปองกันอุบัติเหตุโดยการเพิ่มทัศ
นวิสัยโดยรวมและทําใหทองถนนที่สวางสดใส
ผานการรับรองจาก ECE
X-tremeVision
มีคุณสมบัติควบถวนตามขอบังคับของ ECE
วาดวยการใชทองถนนตามกฎหมาย

เปลี่ยนเปนคู

ขอแนะนําใหเปลี่ยนเปนคูเพื่อประสิทธิภาพไฟ
ที่สมดุล
ตัวเลือกของผูผลิตรถยนต

แกวควอทซคุณภาพสูง

แกวควอทซ UV นี้แข็งแรงกวาแกวแข็ง
และทนทานตออุณหภูมิสุดขั้วและการสั่นสะเทื
อน ทําใหปลอดภัยจากความเสี่ยงตอการระเบิด
หลอดไฟแกวควอทซ Philips (ไสหลอด 2650º C
และแกว 800º C)
สามารถทนตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิแบบฉับ
พลันที่รุนแรงได แกวควอทซ UV
สามารถสรางแสงที่สองสวางไดดวยความสามาร
ถในการยึดแรงดันที่เพิ่มขึ้นเอาไวภายในหลอด
^การใชแตกตางกันไปตามประเภทหลอดไฟ

ออกแบบมาเพื่อการใชที่หลากหลาย
ความทนทานตอความชื้น

ควรเลือกหลอดไฟ 12V
รุนใดสําหรับฟงกชันนั้นๆ ไดอยางไร ผลิตภัณฑ
Philips Automotive
มีพรอมสําหรับทุกฟงกชันพิเศษของรถ : ไฟสูง
ไฟต่ํา ไฟตัดหมอกดานหนา
ไฟสัญญาณดานหนา ไฟสัญญาณดานขาง
ไฟสัญญาณดานหลัง ไฟเบรค ไฟถอยหลัง
ไฟตัดหมอกดานหลัง ไฟปายทะเบียนรถ
ไฟระบุตําแหนงดานหลัง/ไฟจอด ไฟภายใน

กวา 100 ปมาแลวที่ Philips
เปนผูผลิตชั้นนําของอุตสาหกรรมดานผลิตภัณ
ฑสองสวางในรถยนต
และนําเสนอนวัตกรรมทางเทคโนโลยีท่ีกลายมา
เปนมาตรฐานของรถยนตสมัยใหม วันนี้
หนึ่งในสองคันของรถยนตในยุโรป
และหนึ่งในสามคันของรถยนตทั่วโลกนั้นใชผลิ
ตภัณฑสองสวางของ Philips
หลอดไฟรถยนตท่ีไดรับการยกยอง

หลอดไฟของเรามักจะไดการแนะนําจากผูเชี่ยว
ชาญดานรถยนต

มีเพียงหลอดไฟที่ทําจากแกวควอทซ (ไสหลอด
2650°c แกว 800°c)
ที่สามารถทนตอการเปลี่ยนแปลงอุณหภูมิทันทีทั
นใดได : เชน
ถามีหยดน้ํา เย็นตกกระทบหลอดไฟที่กําลังรอน
ซึ่งอาจเกิดขึ้นไดเมื่อคุณขับผานน้ํา ขณะมีไฟห
นาที่ชํารุดอยู
^การใชงานแตกตางกันไปตามประเภทหลอดไ
ฟ

12972XVS2

หลอดไฟหนา
ประเภทของหลอดไฟ: H7 ภายในบรรจุ: 2 หลอด, 12 V,55 W

รายละเอียดเฉพาะ
ขอมูลการบรรจุหีบหอ

รายละเอียดของผลิตภัณฑ

• ประเภทบรรจุภัณฑ: S2
• EAN1: 8727900350265
• EAN3: 8727900350272
• แรงดันไฟฟา: 12 V
• ขนาดวัตต: 55 วัตต

•
•
•
•
•
•
•

อายุการใชงาน

ขอมูลผลิตภัณฑที่บรรจุแลว

• อายุการใชงาน: 450 ชั่วโมง

ขอมูลการสั่งซื้อ

•
•
•
•
•
•

• รายการใบสั่ง: 12972XVS2
• รหัสการสั่งซื้อ: 35026528

ขอมูลจําเพาะผลิตภัณฑทางการตลาด

คุณลักษณะทางไฟฟา

คุณลักษณะการสองสวาง
• ลูเมน: 1500 ±10% lm

ขอมูลกลองภายนอก
•
•
•
•

น้ํา หนักรวมตอชิ้น: 0.421 กก.
ความสูง: 14 ซม.
ความยาว: 29.6 ซม.
ความกวาง: 14.1 ซม.

ประเภท: H7
การใชงาน: ไฟสูง, ไฟตัดหมอกดานหนา, ไฟต่ํา
การกําหนด: H7 X-tremeVision
การรับรองจาก ECE: ใช
ชวง: วิสัยทัศนสูงสุด
เทคโนโลยี: หลอดไฟฮาโลเจน
ฐาน: PX26d
น้ํา หนักรวมตอชิ้น: 42.1 ก.
ความสูง: 12.62 ซม.
ความยาว: 10.6 ซม.
น้ํา หนักสุทธิตอชิ้น: 11.8 ก.
จํานวนในแพ็ค / MOQ: 10
ความกวาง: 9.5 ซม.

• ประโยชนท่ีคาดหวัง: สวางกวา
• คุณสมบัติเดนของผลิตภัณฑ: ทัศนวิสัยเพิ่มขึ้น
100%
•
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