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Xenon LongerLife

 

Type lampe: D2S

Pakke à 1

85 V, 35 W

 

85122SYS1 Vi bryr oss om din sikkerhet – garantert
Utvid fireårsgarantien din til syv år i tre enkle trinn.

Philips LongerLife Xenon-lamper leveres alltid med fireårsgaranti. Registrer kjøpet

ditt på nettet og få tre ekstra år gratis – slik at du kan føle deg trygg de neste syv

årene.

Fireårsgaranti, pluss tre år ekstra

Xenon LongerLife-lyskilder leveres med gratis fireårsgaranti.

Registrer kjøpet ditt på nettet og få utvidet garanti

Garantivilkår og -betingelser

Klage innen utgangen av garantiperioden

Den perfekte Xenon-lykten med lang levetid til bilen din

Den perfekte Xenon-lykten med lang levetid til bilen din

Originalt utstyr fra oppfinneren av Xenon

Philips er oppfinneren av Xenon HID-teknologi

Lyskilder til bil fra Philips lages av kvartsglass av høy kvalitet

Lyskilder til bil fra Philips er svært motstandsdyktige mot fuktighet



Xenon-garanti 85122SYS1

Høydepunkter
Kjøp og få 4 års garanti

Philips LongerLife Xenon-lyskilder tilbyr

kvalitet og sikkerhet på høyt nivå. De leveres

alltid med en gratis fireårsgaranti fra

kjøpsdatoen.

Tre år ekstra garanti – gratis

Xenon LongerLife-lyspærene har lengre

levetid enn andre Philips Xenon-lyspærer. For

å gi deg fullstendig ro i sjelen kan du få tre

års ekstra garanti gratis. Registrerer deg

ganske enkelt på https://www.philips.com/c-

cs/xenonwarranty, og følg tre enkle trinn: 1.

Først må du kontrollere at du har kjøpt et ekte

Philips-produkt ved å se etter

autentisitetsklistremerket som du finner på

produktemballasjen. 2. Deretter kan du fylle

ut opplysningene dine på nettet og fremlegge

bevis på kjøpet. 3. Til slutt skriver du ut og

beholder garantisertifikatet, som er gyldig i

syv år.

Kvartsglass av høy kvalitet

UV-kvartsglass er sterkere enn herdet glass

og svært bestandig mot ekstreme

temperaturer og vibrasjoner, noe som

eliminerer faren for eksplosjon.

Kvartsglasspærer fra Philips tåler alvorlig

temperatursjokk. Med mulighet for økt trykk

inni pæren kan UV-kvartsglass gi kraftigere

lys.

Klage innen utgangen av garantiperioden

Gå tilbake til forhandleren eller ta kontakt

med Philips' forbrukerstøtte på

telefonnummer 00800-7445 4775. Hvis kravet

ditt er i tråd med vilkårene og betingelsene,

får du en ny lampe som teknisk tilsvarer en

Xenon LongerLife-lampe. Hvis du går

gjennom Philips' forbrukerstøtte for å motta

en ny vare, sender du den defekte Philips-

lyskilden i en pakke med støtdempende

materiale. Ikke glem å inkludere kvitteringen

og riktig porto til forbrukerstøtteadressen i

landet der du bor.

Lampe med lang levetid

Philips Xenon LongerLife erstatter en enkelt

utbrent lyskilde. Vi anbefaler at du skifter ut

lyskildene parvis for å sikre større og jevnere

sikt for maksimal sikkerhet. Lyskildene er

økonomiske og har lang levetid og du får

komfortable kjøreturer i mørket.

Original Xenon-teknologi

Xenon HID-lyskilder (High Intensity

Discharge, utladning med høy intensitet) gir

dobbelt så mye lys for tryggere kjøring under

alle forhold. Det intense hvite lyset som

produseres av Xenon HID-lyskilder, kan

faktisk sammenlignes med dagslys. Studier

viser at xenon-bilbelysning hjelper bilførere

med å holde fokuset på veien og å skille

hindringer og veiskilt fra hverandre mye

raskere enn ved bruk av tradisjonelle lyskilder.

Fuktbestandig

Bare en tent pære av kvartsglass kan motstå

temperatursjokk. Som hvis en dråpe kaldt

vann kommer i kontakt med den varme pæren,

noe som kan skje når du kjører gjennom en

vanndam med sprukket frontlykt.

Garantivilkår og -betingelser

Registrer lyskilden innen 30 dager etter

kjøpsdatoen. Garantien er gyldig i opptil syv

år eller maksimalt 150 000 km, avhengig av

hva som kommer først. Garantien er bare

gyldig for ikke-kommersiell bruk. Denne

garantien gjelder bare for originale Philips

LongerLife Xenon-lyskilder. Philips er ikke

ansvarlig for monteringen eller portoen, selv

om manglene oppstår i løpet av

garantiperioden. For at garantien skal være

gyldig, må du beholde garantisertifikatet og

kvitteringen i hele garantiperioden. Generelle

garantibetingelser hos Philips gjelder også:

www.philips.com/warranty
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Spesifikasjoner
Produktbeskrivelse

Teknologi: Xenon

Bruk: Fjernlys, Nærlys

Base: P32d–2

Typegodkjent ECE

Serie: Xenon LongerLife

Type: D2S

Betegnelse: D2S LongerLife

Elektriske egenskaper

Spenning: 85 V

Wattstyrke: 35 W

Lysegenskaper

Lumen: 3350 ± 300 lm

Fargetemperatur: Opptil 4300 K

Markedsføringsspesifikasjoner

Forventede fordeler: Langvarig

Produkthøydepunkt: Fireårsgaranti, pluss tre

år ekstra

Emballasjeinformasjon

Bruttovekt per del: 0 307 kg

Høyde: 14 cm

Lengde: 14,6 cm

Bredde: 13,1 cm

Emballasjeopplysninger

Emballasjetype: S1

EAN1: 8727900372540

EAN3: 8727900372557

Pakket produktinformasjon

Bruttovekt per del: 153,5 g

Høyde: 14 cm

Lengde: 12,5 cm

Nettovekt per del: 73,2 g

Bredde: 6,8 cm

MOQ (for profesjonelle): 2

Antall i pakken: 1

Bestillingsinformasjon

Bestillingsoppføring: 85122SYS1

Bestillingskode: 37254033
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