
 

Motorcykelstrålkastare

X-tremeVision Moto

 

Typ av lampa: H7

1-pack

12 V, 55 W

Mer ljus

 

12972XV+BW

Känn dig säker, kör säkert
Upp till 130 % mer ljusstyrka

Philips motorcykellampor X-tremeVision för hög prestanda och säkerhet är

tillverkade med toppmodern teknik för att ge upp till 130 % mer ljus för förare som

behöver se längre.

Upp till 130 % mer ljus på vägen

Upp till 130 % mer ljus på vägen

Optimerad design för bättre prestanda

Optimerad livslängd och hållbarhet

Maximal ljusstyrka på vägen

Förstärk motorcykelns ljussättning på vägen

Extra tåliga strålkastarlampor av hög kvalitet

Philips motorcykellampor är tillverkade i kvartsglas av hög kvalitet

Följer ECE-certifieringens höga kvalitetsstandard

De största motorcykeltillverkarnas förstahandsval



Motorcykelstrålkastare 35151430

Funktioner Specifikationer
Upp till 130 % mer ljusstyrka

Tack vare den förbättrade glödtrådsgeometrin

och användningen av unika

gassammansättningar projicerar

motorstrålkastarna X-tremeVision upp till

130 % mer ljus på vägen.

Lång livslängd och hållbarhet

Philips motorcykellampor X-tremeVision är

tillverkade med toppmodern teknik.

Glödlamporna är fyllda med en unik

gasblandning som gör att lampans glödtråd

inte försämras lika snabbt, vilken i sin tur

förbättrar lampans hållbarhet och därför

optimerar dess livslängd.

Lys upp vägen bättre

Motorcykellamporna X-tremeVision är

tillverkade för hög prestanda, med

toppmodern teknik vad gäller glödtrådsdesign

och optimerad geometri. Den starka, vita

ljuset projiceras där du mest behöver det på

vägen framför dig. Det gör att du kan se

längre och reagera snabbt om någon kommer

gående ut på vägen från vägkanten eller

plötsligt kör in på din fil.

Kvartsglas av hög kvalitet

UV-kvartsglas är starkare än hårt glas och

mycket motståndskraftigt mot extrema

temperaturer och vibrationer, vilket

eliminerar risken för explosion. Därför kan

Philips kvartsglaslampor (glödtråd 2 650 ºC

och glas 800 ºC) klara kraftiga

temperaturförändringar. Med möjlighet att

öka trycket inuti lampan kan UV-kvartsglaset

producera ett mer kraftfullt ljus. Och mer

kraftfull belysning innebär en förbättrad

körupplevelse, oavsett hur mörk vägen

framför dig är.

ECE-godkänd

Philips produkter och tjänster för fordon

anses vara bäst i klassen, både på marknaden

för originalutrustning och eftermarknaden.

Våra produkter, som tillverkats av

högkvalitativa material och testas enligt de

högsta specifikationerna, är utvecklade för att

maximera våra kunders säkerhet och

bekvämlighet under körningen. Hela

produktutbudet är noggrant testat,

kontrollerat och certifierat (ISO 9001, ISO

14001 och QSO 9000) enligt de högsta ECE-

kraven. Enkelt uttryckt: kvalitet du kan lita på.

Tillverkarnas val

I över 100 år har Philips varit i framkant i

fordonsbelysningsbranschen och introducerat

tekniska innovationer som har blivit standard

på moderna fordon. Idag är varannan bil i

Europa och var tredje bil globalt utrustad med

belysning från Philips.

Förpackningsinformation

EAN1: 8727900351514

EAN3: 8727900351521

Förpackningstyp: BW

Ljusegenskaper

Färgtemperatur: Upp till 3 500 K

Försäljningsspecifikationer

Väntade fördelar: Mer ljus

Produktbeskrivning

Sortiment: X-TremeVision Moto

Teknik: Halogen

Tillämpning: Helljus, Halvljus

Typ: H7

ECE-certifierad

Sockel: PX26d

Beteckning: 12972XV+BW

Livslängd

Livslängd: 450 timmar

Elektriska specifikationer

Spänning: 12 V

Wattal: 55 W

Beställningsinformation

Beställningskod: 35151430

Beställningspost: 12972XV+BW

Produktinformation i förpackning

Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 10

Antal i förpackning: 1

Bruttovikt per del [g]: 22,7

Höjd [cm]: 12,9

Längd [cm]: 9,5

Nettovikt per del [g]: 10,3

Bredd [cm]: 3,5

Förpackningsinformation

Bruttovikt per del [kg]: 0,350

Höjd [cm]: 13

Längd [cm]: 19

Bredd [cm]: 19
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