Philips X-tremeVision

Tipo de lâmpada: H7
12 V
55 W, Embalagem com: 2
PX26d

Melhore o desempenho ao máximo
Até 130% mais de brilho
As lâmpadas para automóvel Philips X-tremeVision estão entre as mais brilhantes do mercado.
Elas brilham até 130% mais que outras lâmpadas e têm o comprimento de feixe superior. Você
tem mais visibilidade, reage mais rapidamente e pode dirigir com mais segurança.
Muita luz, alto desempenho
• Tenha mais visibilidade e reaja mais rapidamente com até 130% mais brilho
• Uma das lâmpadas mais brilhantes: desempenho de luz superior
• A lâmpada para faróis mais segura e dentro dos parâmetros legais para uso em estradas

12972XV+S2

Mais brilho
• Luz significativamente mais branca para melhorar o conforto e a segurança
• Feixe de qualidade e desempenho excepcionais
• Excelente contraste para dirigir com conforto
Vida útil imbatível
• Segurança sem limites para você ver e ser visto
• Desempenho significa mais luz e vida útil mais longa

37170328

lâmpadas para faróis automotivos

Tipo de lâmpada: H7 12 V, 55 W, Embalagem com: 2, PX26d

Destaques
Luz significativamente mais branca

Mais luz, vida útil mais longa

mais de tempo de reação. A Philips XtremeVision aumenta sua visibilidade com até
130% mais de luz na estrada. Com isso, você
consegue reconhecer os obstáculos e
identificar os possíveis perigos bem antes do
que com outras lâmpadas de farol de
halogênio.
Uma das lâmpadas mais brilhante

A luz branca brilhante (3500 K) é
significativamente mais branca que a das
lâmpada de faróis convencionais. A tecnologia
Gradient Coating™ patenteada da Philips
produz luzes mais potentes. Assim, você pode
desfrutar de um desempenho de iluminação
mais brilhante e de uma experiência muito
confortável ao dirigir à noite.
Segurança sem limites

As possíveis falhas em uma peça avulsa
representam um grande risco para você e seu
automóvel. Isso vale principalmente para as
lâmpadas para faróis. Uma lâmpada quebrada
reduz a visibilidade e a segurança para você e
para o tráfego no sentido contrário. A Philips
X-tremeVision é otimizada para uma vida útil
longa e confiável. Assim, você consegue
enxergar e ser visto por mais tempo do que
com qualquer outra lâmpada de alto
desempenho.
Feixe de qualidade excepcional
Com uma combinação de mais luz e maior
temperatura da cor, a Philips X-tremeVision é
considerada o feixe de melhor desempenho no
segmento de lâmpadas halógenas.

A lâmpada para faróis Philips X-tremeVision foi
desenvolvida para o máximo de desempenho,
produzindo luzes até 130% mais brilhantes,
sem que isso afete sua vida útil. A vida útil de
até 450 horas* da Philips X-tremeVision é
significativamente maior que a das soluções
dos concorrentes na categoria Mais luz. (*H4 e
H7 testadas na voltagem padrão de 13,2 V)
O excelente contraste proporciona
conforto
A maior temperatura de cor na lâmpada para
faróis Philips X-tremeVision (disponível em
H1, H4 e H7) permite que os olhos tenham
mais foco e percebam contrastes à distância.
Com isso, dirigir após o anoitecer fica muito
mais confortável e seguro.
Tenha mais visibilidade, reaja mais
rapidamente

Com geometria em filamento otimizada e de
alta precisão, enchimento a gás de alta pressão
de até 13 bar, revestimento de alta precisão e
vidro de quartzo UV de alta qualidade, a
lâmpada para faróis Philips X-tremeVision
define um novo marco na iluminação
automotiva. Essa lâmpada foi projetada para
proporcionar desempenho superior e
visibilidade absoluta.
As luzes p/ autom. mais seguras e dentro
dos parâmetros legais

A iluminação perfeita é muito importante
quanto a distância – geralmente, entre 75 a 100
metros à frente de seu automóvel. Com as
lâmpadas para automóvel Philips XtremeVision, você consegue enxergar até 45
metros à frente, dando a você 2 segundos a

A Philips X-tremeVision é, sem dúvidas, a
maneira mais segura, fácil e eficiente de
melhorar os faróis de seu automóvel de
acordo com os parâmetros legais. Essa
lâmpada é totalmente certificada pela ECE.
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Especificações
Descrição do produto
•
•
•
•
•
•

Tecnologia: Halógena
Inserir: H7
Linha: X-tremeVision
Aplicação: Farol alto, Farol baixo
Homologação ECE
Base: PX26d

Características elétricas
• Voltagem: 12 V
• Potência em watts: 55 W

Características da luz

• Lumens: 1.500 ± 10% lm
• Temperatura de cor: 3500 K

Informações da embalagem
• Tipo da embalagem: S2
• EAN1: 8727900371703
• EAN3: 8727900371710

Informações do produto fornecido
•
•
•
•
•
•

Quantidade no pacote: 2
Quantidade mínima (para profissionais): 10
Altura: 13,3 cm
Comprimento: 11,0 cm
Peso líquido por peça: 50,9 g
Largura: 5,3 cm

Informações na embalagem externa

Durabilidade
• Vida útil: 450h

•
•
•
•

Informações do pedido

Especificações de marketing

• Entrada do pedido: 12972XV+S2
• Código do pedido: 37170328

Peso bruto por peça: 509 g
Altura: 12,0 cm
Comprimento: 28,6 cm
Largura: 14,1 cm

• Benefícios esperados: mais luz
• Destaque do produto: Até 130% mais brilho
•
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