Bóng đèn pha
X-tremeUltinon LED
LED-HL [~H7]
6000 K
Sáng hơn 200%
Hệ thống ô tô tiên tiến

Sáng hơn. Trắng hơn. Mạnh hơn.
Đèn pha LED ánh sáng trắng rực rỡ mang đến diện mạo cao cấp
12985BWX2

Philips X-tremeUltinon LED [~H7] nổi bật với ánh sáng LUXEON LED cao cấp ở nhiệ t độ màu
6000 Kelvin. Công nghệ SafeBeam đượ c cấp bằng sáng chế của chúng tôi chiếu ra chùm sáng rực
rỡ hơn 200% chính xác ở những nơi bạn cần. Thời gian sử dụng bền lâu với thiết kế AirCool nâng
cao.
Đèn pha LED ánh sáng trắng hơn, rực rỡ hơn dành cho xe hơi
Sáng hơn 200%, mang lại tầm nhìn rộng hơn
Nâng cao phong cách xe của bạn
Nhiệ t độ màu 6000 Kelvin đem đến ánh sáng trắng sắc nét
Nâng cấp đèn củ a bạn, nâng cấp phong cách lái xe củ a bạn
Độ khuếch tán ánh sáng cao
Ánh sáng mạnh, nhắm đến chính xác nơi bạn cần
Dành cho đèn pha có thấu kính. Tăng công suất cho chóa đèn.
Đèn pha LED bền lâu
Đèn pha có độ bền cao có thể bằng với tuổi thọ xe củ a bạn
Các hệ thống quản lý nhiệ t tiên tiến làm tăng tuổi thọ
Chất lượng Philips vượt trội
Đèn xe hơi Philips chiếu sáng với chất lượ ng cao nhất
Dễ lắp đặt và tương thích với nhiều mẫu xe

Bóng đèn pha
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Những nét chính
Ánh sáng mạnh

Chiếu sáng những nơi bạn cần

Lái xe khi trời tối khá phức tạp, vì vậy bạn phải dựa vào
đèn pha củ a mình. Tầm nhìn về phía trước và xung
quanh đều quan trọng để nâng cao khả năng lái xe an
toàn củ a bạn. Với chùm sáng cường độ cao, đèn pha
LED Philips X-tremeUltinon dành cho xe hơi sẽ cải
thiệ n tầm nhìn củ a bạn lên tới 200%. Một khi bạn đã
trải nghiệ m hiệ u ứng giống như ánh sáng ban ngày này,
thì về sau bạn sẽ thích sử dụ ng đèn LED hơn. Bạn càng
nhìn thấy nhiều, bạn càng lái xe tốt hơn, bạn càng phản
ứng nhanh hơn và bạn sẽ an toàn hơn. Vì vậy, đừng để
bóng tối chiến thắng, hãy chọn Philips và bắt đầu lái xe
ban đêm với sự tự tin và khả năng kiể m soát tốt hơn.

Đèn pha tốt nhất không chỉ đơn thuần là đèn chiếu sáng
mạnh nhất. Sản xuất bóng đèn LED sáng hơn bao giờ
hết dành cho xe hơi là công việ c dễ dàng hơn. Việ c bạn
làm với ánh sáng mạnh hơn mới là vấn đề. Ánh sáng
không kiể m soát không hề thích hợ p khi lái xe và có thể
làm chói mắt gây nguy hiể m. Đượ c trang bị công nghệ
SafeBeam, đèn pha LED Philips tập trung ánh sáng ở
những nơi bạn cần. Dạng chùm sáng đồng đều và chính
xác đượ c thiết kế tuân theo các quy định an toàn đường
bộ đối với đèn pha halogen. Với khả năng kiể m soát
ánh sáng chính xác hơn, bạn có tầm nhìn rộng hơn, giúp
bạn lái xe vững hơn và an toàn hơn vào ban đêm.

Ánh sáng trắng sáng thuần khiết
Với nhiệ t độ màu lên tới 6000 Kelvin, đèn pha LED
Philips X-tremeUltinon chiếu sáng dựa trên công nghệ
LUXEON dành cho ô tô tạo ra chùm ánh sáng trắng,
giống như ánh sáng ban ngày. Với tầm nhìn rõ ràng hơn,
bạn có thể phát hiệ n ra các chướng ngại vật nhanh hơn
và có đượ c cung đường lái xe hoàn hảo. Và khi bạn
không còn phải căng mắt để nhìn đoạn đường phía
trước, ánh sáng rực rỡ hơn giúp bạn cảm thấy thoải mái
và thú vị hơn khi lái xe vào ban đêm.

Dành cho đèn pha có thấu kính (projector)

Nâng cấp ánh sáng trắng thời trang
Giống như đôi mắt là cửa sổ tâm hồn, đèn pha cho biết
nhiều về xe củ a bạn. Nếu bạn đang tìm cách để nâng
cấp phong cách củ a mình mà không phải mua xe mới,
thì nâng cấp đèn pha củ a bạn là một trong những cách
chi tiền thông minh nhất. Chiếc xe biể u hiệ n bạn là ai,
vì vậy hãy tạo phong cách với đèn pha LED Philips. Thay
vì ánh sáng màu vàng, bạn sẽ có đượ c ánh sáng sắc nét,
trắng và hiệ n đại. Để có diệ n mạo cao cấp này, những
người lái xe thông minh sẽ chọn kiể u đèn sương mù
LED ưu việ t củ a Philips.

Đèn Philips X-tremeUltinon LED đượ c thiết kế đặc biệ t
cho các đèn pha có thấu kính phức tạp. Đồng thời các
đèn này còn tăng cường công suất khi đượ c dùng trong
phụ kiệ n đèn có chóa, nhờ vậy đáp ứng nhu cầu sử
dụ ng trong nhiều mẫu xe hơi khác nhau, bất kể đèn củ a
bạn là gì.
Tận hưởng ánh sáng bền lâu

Bạn muốn có đèn pha sáng và thời trang. Nhưng bạn
không muốn tiếp tụ c thay thế các đèn hỏng nữa. Đó
chính là điể m yếu chính củ a các đèn pha thông thường:

đèn càng sáng thì tuổi thọ càng ngắn. Với cường độ ánh
sáng mạnh hơn, đèn LED vẫn có tuổi thọ cao hơn
nhiều và các sản phẩm đèn LED X-tremeUltinon củ a
Philips đều cho thấy độ bền cao. Do các tính năng như
hệ thống quản lý nhiệ t AirFlux và AirCool, đèn có tuổi
thọ lên đến 12 năm. Trong khi hầu hết các xe đượ c
thay thế hoặc nâng cấp trong thời gian đó, đèn pha mới
thời trang củ a bạn sẽ có tuổi thọ dài như xe củ a bạn.
Đèn pha bền lâu hơn
Đèn pha LED tạo ra nhiệ t cần kiể m soát. Các công
nghệ AirFlux và AirCool củ a Philips là một hệ thống
làm mát thông minh giúp tản nhiệ t khỏi các bộ phần
quan trọng củ a đèn. Bằng cách tăng nhiệ t trở , đèn pha
LED củ a Philips bền lâu hơn so với các sản phẩm cùng
loại khác hiệ n có trên thị trường. Đèn bền lâu không chỉ
thuận tiệ n và tăng giá trị đồng tiền, mà còn an toàn. Bạn
không muốn hỏng đèn khi đang sử dụ ng. Với đèn LED
củ a Philips, bạn có thể hoàn toàn yên tâm lái xe.
Chất lượng dành cho xe hơi
Đèn Philips với công nghệ tiên tiến nổi tiếng trong
ngành công nghiệ p ô tô đã có mặt trên 100 năm. Các
sản phẩm Chất lượ ng dành cho Ô tô củ a Philips đượ c
thiết kế và phát triể n tuân theo quy trình kiể m soát chất
lượ ng nghiêm ngặt (bao gồm các tiêu chuẩn ISO phù
hợ p), hình thành tiêu chuẩn sản xuất cao đồng nhất.
Các nhà sản xuất ô tô lớn đều chọn đèn Philips, vì khi
bạn mua Philips có nghĩa là bạn mua chất lượ ng. Bạn sẽ
có đượ c ánh sáng mạnh và đặc tính chùm sáng chính
xác. Bạn tạo nên phong cách cao cấp. Và bạn sẽ nhận
đượ c hệ thống chiếu sáng LED tiên tiến để lái xe an
toàn hơn, yên lành hơn và thú vị hơn.
Sẵn sàng, bình tĩnh, đã lắp đặt!
Đượ c thiết kế để dễ dàng lắp đặt ở các xe tương ứng,
những người lái xe có kinh nghiệ m bảo dưỡ ng sẽ có
thể nâng cấp đèn pha tương thích một cách dễ dàng.
Tuy nhiên, chúng tôi khuyên bạn nên để các chuyên
viên cơ khí lắp đèn pha LED Philips mới - họ sẽ đảm
bảo để bạn khở i hành tốt đẹ p. Mặc dù những đèn pha
này tương thích với nhiều mẫu xe hiệ n có, nhưng không
phải tất cả các loại xe đều đượ c hỗ trợ .
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Các thông số
Chân cắm: PX26d
Ký hiệ u loại đèn LED:
LED-HL [~H7]
Đặc tính kỹ thuật: AirCool, SafeBeam

Dữ liệ u đóng gói
Dạng đóng gói: X2
EAN1: 8727900397451
EAN3: 8727900397468
Mô tả sản phẩm
Công nghệ : LED
Ứng dụng: Đèn chiếu xa, Đèn chiếu gần
Dãy sản phẩm: X-tremeUltinon LED
Loại bóng: H7
Xác thực ECE: Không
Chân cắm: PX26d

Đặc tính điệ n tử
Điệ n áp: 12 V
Thông số thị trường
Ưu điể m mong muốn: Hệ thống ô tô tiên tiến
Điể m vượt trội sản phẩm: Sáng hơn, Mạnh hơn,
Trắng hơn

© 2022 Tập đoàn Lumileds Holding B.V.
Bản quyền đã được bảo hộ.

Ngày phát hành 2022‐11‐12
Phiên bản: 14.3.1

Các thông số có thể thay đổi mà không cần
thông báo. Các nhãn hiệu thuộc sở hữu của tập
đoàn Lumileds Holding B.V. hoặc của các chủ
sở hữu tương ứng.

12 NC: 8670 001 45457

www.philips.com

Đặc điể m chiếu sáng
Nhiệ t độ màu: Lên đến 6500 K
Lumen: 1760
Thông tin đặt hàng
Mục nhập đơn hàng: 12985BWX2
Mã đặt hàng: 39745128
Tuổi thọ
Tuổi thọ: Lên đến 12 năm

* Người dùng tự chịu trách nhiệm đảm bảo việc gắn thêm các loại bóng
đèn LED phải tuân thủ quy định hiện hành ở nơi sở tại.

