
 

strålkastarlampa för
bil

X-tremeVision

 

Typ av lampa: H4

2-pack

12 V, 60/55 W

Mer ljus

 

12342XV+S2

Ta prestanda till nästa nivå
Upp till 130 % starkare ljus

Philips X-tremeVision-billampor har bland det starkaste ljuset på marknaden. De

slår de flesta andra billampor med upp till 130 % mer ljusstyrka och har en

överlägsen ljuskägla. Du ser längre, reagerar snabbare och kör säkrare.

Stora mängder ljus, högpresterande

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

En av de starkaste lamporna för utmärkt ljusprestanda

De säkraste billamporna som är godkända för användning i trafiken

Förbättrad ljusstyrka

Betydligt vitare ljus för att förbättra komforten och säkerheten

Fantastisk kontrast för bekväm körning

Exceptionell strålkvalitet och prestanda

Klassens längsta livslängd

Prestanda innebär mer ljus och längre livslängd

Säker under hela livslängden så att du kan se och synas
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Funktioner
Betydligt vitare ljus

Det starka vita ljuset 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 är

optimerad för en lång och tillförlitlig

livslängd. Så att du kan se och synas längre

än med någon annan lampa med höga

prestanda.

Exceptionell strålkvalitet

Philips X-tremeVision har en kombination av

mer ljus och ökad färgtemperatur och

kvalificerar sig bland de med bäst prestanda i

halogensegmentet.

Extra ljus, extra livslängd

Philips X-tremeVision-strålkastarlampor är

gjorda för enastående prestanda och

producerar upp till 130 % starkare ljus, utan

att kompromissa med livslängden. Philips X-

tremeVision har en livslängd på upp till 450

timmar*, vilket är betydligt högre än

konkurrenternas lösningar i kategorin mer

ljus. (*H4 och H7 testade vid 13,2 V

standardspänning).

Fantastisk kontrast ger komfort

Den ökade färgtemperaturen i Philips X-

tremeVision-strålkastarna (finns i H1, H4 och

H7) gör att ögonen kan fokusera bättre och

uppfatta kontraster långt i fjärran. Det gör

mörkerkörning till en bekvämare och säkrare

upplevelse.

Se längre, reagera snabbare

Perfekt belysning är särskilt viktig för

avståndet – vanligtvis 75–100 meter framför

fordonet. Med Philips X-tremeVision-

billampor kan du se upp till 45 meter längre,

vilket ger dig 2 sekunder mer reaktionstid.

Philips X-tremeVision ökar synligheten med

upp till 130 % bättre sikt på vägen. Det hjälper

dig att se hinder och eventuella faror tidigare

än med någon annan halogenlampa.

En av de starkaste lamporna

Philips X-tremeVision-strålkastare har

optimerad glödtrådsgeometri med hög

precision, upp till 13 bars gasfyllning med

högt tryck, beläggning med hög precision och

högkvalitativt UV-kvartsglas. Det är en ny

milstolpe för bilbelysningen. De har utformats

för bästa möjliga prestanda och

kompromisslös synlighet.

De säkraste godkända billamporna

Philips X-tremeVision är utan tvekan det

säkraste, enklaste och mest effektiva sättet

att uppgradera bilen med godkända

strålkastare. De är fullständigt ECE-

certifierade.
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Specifikationer
Produktbeskrivning

Teknik: Halogen

Typ: H4

Sortiment: X-tremeVision

Tillämpning: Helljus, Halvljus

ECE-certifierad

Bas: P43t-38

Beteckning: H4 X-tremeVision

Elektriska specifikationer

Spänning: 12 V

Wattal: 60/55 W

Beställningsinformation

Beställningspost: 12342XV+S2

Beställningskod: 22109428

Förpackningsinformation

Förpackningstyp: S2

EAN1: 8711500221094

EAN3: 8711500221100

Produktinformation i förpackning

Antal i förpackning: 2

Minsta beställningsantal (för yrkesmän): 10

Höjd: 13,3 cm

Längd: 11,0 cm

Bredd: 5,3 cm

Nettovikt per del: 21,5 g

Försäljningsspecifikationer

Väntade fördelar: Mer ljus

Produktbeskrivning: Upp till 130 % mer

ljusstyrka

Livslängd

Livslängd: Upp till 450 h

Ljusegenskaper

Färgtemperatur: Upp till 3 500 K

Lumen: 1 650 ±15 %/1 000 ±15 % lm
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