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Rij in stijl
Maximaal blauw lichteffect (tot 6000 K)

Philips heeft de Xenon BlueVision ultra ontwikkeld voor bestuurders die maximale

stijl en ultieme helderheid wensen. De lamp produceert een ultrastijlvol en

opvallend blauw lichteffect (tot 6000 K) in combinatie met uitzonderlijk krachtig

licht.

Opvallend, koel en blauwachtig lichteffect - tot 6000 K

Kleurtemperatuur tot 6000 K voor ultieme helderheid

Ultiem stijlvol blauw effect

Ultrabestendige xenon verlichting voor auto's

Philips is de uitvinder van Xenon HID-technologie

Autolampen van Philips zijn zeer goed bestand tegen UV-straling

Autolampen van Philips zijn gemaakt van hoogwaardig kwartsglas

Autolampen van Philips zijn uitzonderlijk goed bestand tegen vochtigheid

Original Equipment Manufacturer (OEM)

Philips wordt aanbevolen door alle grote autofabrikanten

Bekroonde autolampfabrikant

Voldoet aan hoge kwaliteitseisen voor ECE-goedkeuring
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Kenmerken
Aanbevolen door autofabrikanten

Philips loopt al 100 jaar actief voorop in

autoverlichtingsbranche, met technologische

innovaties die nu standaard worden gebruikt

in moderne auto's. Tegenwoordig is in Europa

een op de twee auto's en wereldwijd een op

de drie auto's voorzien van Philips-verlichting.

ECE-goedkeuring

Philips Automotive zet zich in om producten

en services van de allerbeste kwaliteit te

leveren aan de OEM-markt en

vervangingsmarkt. Onze producten worden

van hoogwaardige materialen vervaardigd en

aan de strengste testen onderworpen om

onze klanten optimale veiligheid en rijcomfort

te garanderen. Onze gehele productie wordt

nauwgezet getest, gecontroleerd en

gecertificeerd (ISO 9001, ISO 14001 en QSO

9000) volgens de zwaarste ECE-vereisten.

Bekroonde autolampen

Onze lampen vallen vaak in de prijzen bij

deskundigen op autogebied.

Opvallend blauw effect

Dankzij een kleurtemperatuur van 6000 K

biedt Xenon BlueVision ultra de meest

veeleisende automobilisten een opvallend

koel blauwachtig lichteffect voor een

ultrakrachtige verlichting op de weg.

Maximale stijl

Xenon BlueVision ultra-lampen zijn

ontwikkeld voor automobilisten die maximale

stijl zoeken. Ze voorzien uw autokoplampen

van licht met een opvallend blauw effect.

Originele xenon technologie

Xenon HID-lampen (High Intensity Discharge)

geven tweemaal zoveel licht voor veiliger

rijden onder alle omstandigheden. Het felle

witte licht dat door de Xenon HID-lampen

wordt geproduceerd is zelfs vergelijkbaar met

daglicht. Studies hebben aangetoond dat

xenon autoverlichting bestuurders helpt om

zich te concentreren op de weg en

hindernissen en verkeerstekens veel sneller te

onderscheiden dan bij gebruik van

traditionele lampen.

UV-bestendig

De speciale anti-UV-coatingtechnologie van

Philips beschermt de koplampen tegen

schadelijke ultraviolette stralen, waardoor

kwartsglas met Philips UV-coating perfect is

voor alle rijomstandigheden en de lampen

gegarandeerd langer meegaan.

Hoogwaardig kwartsglas

UV-kwartsglas is sterker dan hardglas en zeer

goed bestand tegen temperatuurverschillen

en trillingen, zodat lampen zelden springen.

Philips-lampen van kwartsglas kunnen

probleemloos zware thermische schokken

weerstaan. Bovendien wordt door de

verhoogde druk in de lamp met UV-kwartsglas

een krachtigere lichtbundel gegenereerd.

Vochtbestendig

Alleen een brandende lamp van kwartsglas is

bestand tegen thermische schokken:

bijvoorbeeld een druppel koud water die op

de hete lamp terechtkomt wanneer u door

water rijdt met een gebroken

koplampbehuizing.
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Specificaties
Gegevens van de verpakking

Verpakkingstype: S1

EAN1: 8727900365542

EAN3: 8727900365559

Elektrische kenmerken

Voltage: 85 volt

Wattage: 35 W

Levensduur

Levensduur: 1600 uur

Lichtkenmerken

Kleurtemperatuur: 5000 K

Lumen: 2800 ±450 lm

Bestelinformatie

Bestelnummer: 85126BVUS1

Bestelcode: 36554233

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 0,2 kg

Hoogte: 14 cm

Lengte: 14,6 cm

Breedte: 13,1 cm

Productbeschrijving

Type: D2R

Toepassing: Hoge lichtstraal, Lage lichtstraal

Aanduiding: D2R BlueVision ultra

ECE-goedkeuring

Collectie: BlueVision Ultra

Technologie: Xenon

Basisstation: P32d-3

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 100,5 g

Hoogte: 14 cm

Lengte: 12,5 cm

Nettogewicht per stuk: 18,09 g

Verpakkingshoeveelheid / MOQ: 2

Breedte: 6,8 cm

Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Stijl

Productkenmerk: Maximaal blauw lichteffect

tot 6000 K
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