
 

Záruka na xenonové
žárovky

Xenon LongerLife

 

Typ žárovky: D2R

Balení: 1 kus

85 V, 35 W

 

85126SYC1

Záleží nám na vaší bezpečnosti – zaručeno
Prodlužte 4letou záruku na 7 let pomocí 3 snadných kroků

Žárovky Philips LongerLife Xenon se automaticky prodávají se 4letou zárukou.

Stačí svůj výrobek zaregistrovat online a zdarma tak prodloužíte záruku o další

3 roky. Takže se o ně nemusíte starat 7 let.

4 roky záruky + 3 navíc

K žárovkám Xenon LongerLife dostanete zdarma 4letou záruku.

Jednoduše se zaregistrujte online a prodlužte tak záruku

Podmínky záruky

Jak uplatnit záruku

Dokonalá xenonová žárovka s dlouhou výdrží do vašeho vozu

Dokonalá xenonová žárovka s dlouhou výdrží do vašeho vozu

Originální vybavení od vynálezce xenonové technologie

Společnost Philips vynalezla technologii Xenon HID

Automobilové žárovky Philips jsou vyrobeny z vysoce kvalitního křemenného skla

Automobilové žárovky Philips jsou vysoce odolné proti vlhkosti
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Přednosti
Zakupte a získejte 4letou záruku

Xenonové žárovky Philips LongerLife nabízí

vysokou úroveň kvality a bezpečnosti.

Automaticky a zdarma k nim získáte 4letou

záruku platnou od data nákupu.

3 roky záruky navíc – zdarma

Výbojky Xenon LongerLife mají delší

životnost než kterékoli jiné xenonové žárovky

od společnosti Philips. Abyste mohli být

naprosto klidní, máte šanci získat zdarma

další 3 roky záruky navíc. Jednoduše se

zaregistrujte na webové stránce

https://www.philips.com/c-cs/xenonwarranty

a splňte tři jednoduché kroky: 1. Nejprve

pomocí nálepky s certifikátem pravosti na

obalu výrobku zkontrolujte, že jste zakoupili

originální výrobek společnosti Philips.

2. Jakmile ověříte pravost výrobku, vyplňte na

internetu své údaje a uveďte doklad

o zaplacení. 3. A nakonec si vytiskněte

a uschovejte záruční list se 7letou platností.

Vysoce kvalitní křemičité sklo

Křemičité sklo UV je pevnější než tvrzené sklo

a je vysoce odolné proti extrémním teplotám

a vibracím, což eliminuje riziko výbuchu.

Žárovky Philips vyrobené z křemičitého skla

jsou schopné vydržet silný tepelný šok. Díky

funkci zvýšeného tlaku uvnitř žárovky je

křemičité sklo UV schopné produkovat

výkonnější světlo.

Dlouhodobé řešení

Žárovka Philips Xenon LongerLife nahradí

jednu vyhořelou žárovku. Důrazně

doporučujeme vyměnit vždy celý pár žárovek:

docílíte tak maximální bezpečnosti díky větší

a jednotnější viditelnosti. Žárovka má dlouho

životnost a představuje ekonomické řešení,

které vám přinese naprostou spokojenost při

jízdě ve tmě.

Originální technologie Xenon

Žárovky vybavené technologií Xenon HID

(High Intensity Discharge neboli vysoce

intenzivní svítivost) nabízejí dvojnásobek

světla pro bezpečnou jízdu za všech podmínek.

Ve skutečnosti je intenzivní bílé světlo žárovek

Xenon HID srovnatelné s denním světlem.

Studie prokázaly, že xenonové automobilové

osvětlení pomáhá

řidičům koncentrovat se na silnici a

rozpoznávat překážky a dopravní značky

mnohem rychleji než tradiční žárovky.

Odolné proti vlhkosti

Pouze planoucí žárovka vyrobená

z křemičitého skla dokáže odolat tepelným

šokům: například když se horká žárovka

dostane do kontaktu s kapkou studené vody,

což se může stát v případě, že jedete vodou

s poškozeným světlometem.

Podmínky záruky

Žárovku zaregistrujte do 30 dní od data

nákupu. Záruka platí až 7 let nebo maximálně

150 000 km, podle toho, která varianta

nastane dříve. Záruka platí pouze pro

nekomerční použití. Tato záruka se vztahuje

pouze na originální xenonové žárovky Philips

LongerLife. Společnost Philips nenese

odpovědnost za instalaci ani poštovné, a to

ani v případě, že k selhání žárovky dojde

během záručního období. Abyste mohli záruku

uplatnit, uschovejte si záruční list a doklad

o zaplacení po celou dobu platnosti záruky.

Platí také obecné záruční podmínky

společnosti Philips: www.philips.com/warranty

Jak uplatnit záruku

Vraťte se k prodejci. Pokud je váš nárok

v souladu s podmínkami, obdržíte novou

žárovku, která technicky odpovídá žárovce

Xenon LongerLife. Pokud navštívíte středisko

péče o zákazníky společnosti Philips, abyste

nárokovali výměnu
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Specifikace
Popis výrobku

Technologie: Xenon

Aplikace: Dálková světla, Potkávací světla

Homologace ECE

Řada: Xenon LongerLife

Typ: D2R

Označení: D2R LongerLife

Elektrické vlastnosti

Napětí: 85 V

Příkon: 35 W

Charakteristika světla

Lumeny: 3 350 ±300 lm

Teplota barev: Až 4 300 K

Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Dlouhá životnost

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: 4 roky

záruky + 3 navíc

Informace na vnějším balení

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0,204 kg

Výška: 5,7 cm

Délka: 11,1 cm

Šířka: 9,6 cm

Údaje na obalu

Typ balení: C1

EAN1: 8727900372526

EAN3: 8727900372533

Informace na obalu výrobku

Výška: 9,3 cm

Délka: 5,4 cm

Čistá hmotnost na kus: 73,2 g

Šířka: 5,4 cm

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 102 g

Minimální objednací množství (pro

profesionály): 2

Množství v balení: 1

Informace pro objednávání

Zadání obj.: 85126SYC1

Objednací kód: 37252633
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