
 

Предни светлини за
мотоциклети

X-tremeVision Moto

 
Тип крушка: H7

Опаковка: 1

12 V, 55 W

Повече светлина

 

12972XV+BW

Чувствайте се в безопасност, карайте безопасно
До 130% повече яркост
За максимално представяне и безопасност крушките на Philips X-tremeVision moto са
проектирани с най-модерна технология, за да предложат до 130% повече яркост за
водачите, които имат нужда да виждат по-надалеч.

До 130% повече яркост на пътя
До 130% по-ярка светлина на пътя

Оптимизиран дизайн за по-добра производителност
Оптимизиран срок на експлоатация и издръжливост

Максимална яркост на пътя
Увеличете вашата проекция на moto светлина на пътя

Висококачествен и свръхустойчив преден фар
Лампите за мотоциклети на Philips са направени от висококачествено кварцово стъкло
Спазване на високи стандарти за качество на ECE хомологация
Предпочитаният избор на основни производители на мотоциклети



Предни светлини за мотоциклети 35151430

Акценти Спецификации
До 130% повече яркост
Благодарение на подобрената геометрия на жичката
и употребата на газ с уникален състав предните
фарове X-tremeVision moto излъчват до 130% по-ярка
светлина на пътя.

Добър срок на експлоатация и издръжливост
Крушките X-tremeVision moto на Philips са
проектирани с най-съвременна технология. Крушките
са напълнени с уникален газов състав, който намалява
износването на жичката на лампата, което подобрява
нейната издръжливост и следователно оптимизира
срока на експлоатация на крушката.

Увеличава светлината на пътя
Базирани на най-съвременна технология в дизайна на
жичката и оптимизирана геометрия, лампите X-
tremeVision moto са проектирани за висока
производителност. Ярката бяла светлина се
прожектира на най-важите места на пътя пред вас.
Това ще ви помогне да виждате по-далеч и да
реагирате бързо, ако някой стъпи или се влее във
вашето платно.

Висококачествено кварцово стъкло

UV кварцовото стъкло е по-здраво от твърдото
стъкло и е високоустойчиво на екстремни
температури и вибрации, което елиминира

опасността от експлозия. Така крушките на Philips от
кварцово стъкло (спирални 2650 ºC и стъклени 800
ºC) са в състояние да издържат на тежък термичен
шок. С възможност за повишено налягане вътре в
лампата UV кварцовото стъкло е в състояние да
генерира по-мощна светлина. А по-мощната светлина
означава подобрено усещане при шофиране без
значение колко тъмен е пътят пред вас.

ECE хомологация
Автомобилните продукти и услуги на Philips се
смятат за най-добри в класа си на пазара на
производители на оригинално оборудване и на пазара
на резервни части. Произведени от висококачествени
материали и тествани според най-високите
спецификации, нашите продукти са проектирани за
увеличаване на безопасността и комфорта при
шофиране на нашите клиенти. Цялата ни продуктова
гама е внимателно тествана, контролирана и
сертифицирана (ISO 9001, ISO 14001 и QSO 9000)
съгласно най-високите изисквания на ИКЕ. С две думи
– това е качество, на което можете да се доверите.

Изборът на производителите
В продължение на 100 години крушките на Philips са
на челно място в осветителната индустрия за
автомобили, въвеждайки технологични иновации,
които са се превърнали в стандарт за съвременните
автомобили. Днес една на всеки две коли в Европа и
една на три в световен мащаб са оборудвани с
осветление от Philips.

Данни за опаковката
EAN1: 8727900351514
EAN3: 8727900351521
Тип опаковка: BW

Характеристики на светлината
Цветна температура: До 3500 K

Маркетингови характеристики
Очаквани ползи: Повече светлина

Описание на продукта
Обхват: X-TremeVision Moto
Технология: Халогенни
Приложение: Дълги светлини, Къси светлини
Тип: H7
Хомологация ECE: ДА
База:
PX26d
Обозначение: 12972XV+BW

Експлоатационен срок
Живот: 450 часа

Електрически характеристики
Напрежение: 12 V
Мощност: 55 W

Информация за поръчка
Код за поръчка: 35151430
Въвеждане на поръчка: 12972XV+BW

Информация за опакован продукт
MOQ (за професионалисти): 10
Количество стоки в опаковка: 1
Брутно тегло на бройка [г]: 22,7
Височина [см]: 12,9
Дължина [см]: 9,5
Нетно тегло на бройка [г]:
10,3
Ширина [см]: 3,5

Информация за външната опаковка
Брутно тегло на бройка [кг]: 0,350
Височина [см]: 13
Дължина [см]: 19
Ширина [см]: 19
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