
 

Lâmpada de xénon para
faróis de automóveis

Xenon WhiteVision

 
Tipo de lâmpada: D2S

Embalagem: 1

85 V, 35 W

 

85122WHVS1

A segurança nunca foi tão atractiva
O melhor efeito de LED branco

As lâmpadas de xénon WhiteVision da Philips criam uma aparência branca intensa para o seu carro e melhoram

a visibilidade na estrada com luz branca de até 6000 kelvins. A escolha perfeita em lâmpadas para faróis de

xénon que combinam com a aparência das luzes LED.

Combinação perfeita para os LED no seu automóvel

O melhor efeito branco para combinar com os LEDs no seu automóvel

Luz branca de 5000 kelvins na estrada

Feixe branco puro e cristalino que corta a escuridão

Um maior contraste para melhor visibilidade e condução mais segura

Disponível nos tipos de lâmpadas de xénon mais populares: D1S, D2S, D2R

Visão 100% superior na estrada

100% legal para circulação, 100% de luz branca intensa

Os principais fabricantes de automóveis optam pela Philips

As lâmpadas para automóveis da Philips são extremamente resistentes



Lâmpada de xénon para faróis de automóveis 85122WHVS1

Destaques Especificações
100% legal para circulação

A xénon WhiteVision é uma luz branca

intensa aprovada para circulação e com

certificação ECE. Proporciona-lhe a melhor

experiência de alta visibilidade sem

incomodar os veículos que circulam em

sentido oposto, graças à cor da lâmpada do

farol que está harmonizada com as luzes LED.

Maior contraste, condução mais segura

A luz branca máxima com uma temperatura

de cor de 5000 K permite que os faróis criem

melhores reflexos da sinalização na estrada.

Uma luz mais branca melhora a concentração

e ajuda-o a manter-se alerta à noite, para

poder desfrutar de condução mais confortável

e mais segura.

Alta qualidade, alta resistência

O vidro de quartzo UV é mais forte do que

vidro duro e altamente resistente a

temperaturas extremas e vibrações, o que

elimina o risco de falhas antecipadas. As

lâmpadas para automóvel em vidro de

quartzo UV da Philips permitem mais pressão

no interior das lâmpadas para produzir uma

luz mais potente e assegurar uma vida útil

prolongada.

A escolha dos fabricantes de automóveis

Há 100 anos que a Philips é líder na indústria

de iluminação automóvel, tendo desenvolvido

inovações tecnológicas que se tornaram uma

referência para os automóveis modernos.

Actualmente, um em cada dois automóveis na

Europa e um em cada três automóveis a nível

mundial está equipado com iluminação da

Philips.

O melhor efeito de LED branco

As lâmpadas de xénon WhiteVision da Philips

são a escolha perfeita para condutores que

procuram, para os faróis, uma aparência

branca cristalina semelhante aos LEDs. Com

a mesma temperatura da cor que as

lâmpadas LED, a lâmpada xénon WhiteVision

é a melhor actualização para os seus faróis

de xénon. Graças à tecnologia de

revestimento patenteada da Philips, as xénon

WhiteVision fornecem uma luz

verdadeiramente branca, concebida para

combinar na perfeição com o LED.

Disponível em D1S, D2S e D2R

Para descobrir quais as luzes de xénon

WhiteVision são compatíveis com o seu

automóvel, vá a www.philips.com/automotive

Feixe branco puro e cristalino

Com uma temperatura da cor de até

6000 kelvins, as lâmpadas de xénon

WhiteVision da Philips iluminam a estrada à

sua frente com um feixe branco puro e

cristalino que corta a escuridão. Graças à

tecnologia de revestimento patenteada da

Philips, as xénon WhiteVision também

oferecem um efeito azul intenso projectado

para a berma da estrada para assegurar que

os sinais de trânsito e os obstáculos são bem

reflectidos pelos médios.

Dados da embalagem

EAN3: 8727900375060

EAN1: 8727900375053

Tipo de embalagem: S1

Características eléctricas

Voltagem: 85 V

Potência: 35 W

Vida útil

Vida útil: 2500 h

Características da luz

Temperatura da cor: 5000 K

Lumens: 3200 ±450 lm

Informações sobre encomendas

Apresentação de encomendas: 85122WHVS1

Código de encomenda: 37505333

Informações da embalagem exterior

Peso bruto por unidade: 0,2 kg

Comprimento: 14 cm

Comprimento: 14,6 cm

Largura: 13,1 cm

Descrição do produto

Tipo: D2S

Aplicação: Máximos, Médios

Designação: D2S WhiteVision

Homologação CEE

Alcance: WhiteVision

Tecnologia: Xénon

Encaixe: P32d-2

Informação do produto embalado

Quantidade na embalagem: 1

Quantidade mínima de encomenda (para

profissionais): 2

Peso bruto por unidade: 100,5 g

Comprimento: 14 cm

Comprimento: 12,5 cm

Peso líquido por peça: 17,94 g

Largura: 6,8 cm

Especificações de marketing

Vantagens esperadas: Estilo

Destaque do produto: O melhor efeito de

LED branco
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