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Xenon LongerLife

 

Type lamp: D2R

Verpakking van 1

85 V, 35W

 

85126SYC1

Uw veiligheid is voor ons belangrijk - altijd
Breid in drie eenvoudige stappen uw garantie uit van 4 naar 7

jaar

Philips LongerLife Xenon-lampen hebben standaard een garantie van 4 jaar.

Registreer uw aankoop online en u krijgt gratis 3 jaar extra garantie. Zo voelt u zich

de komende 7 jaar veilig.

4 + 3 jaar extra garantie

Xenon LongerLife-lampen worden geleverd met een gratis garantie van 4 jaar.

U hoeft zich alleen maar online te registreren om uw garantie te verlengen

Algemene voorwaarden voor garantie

Aanspraak doen op uw garantie

De perfecte duurzame Xenon-lamp voor uw auto

De perfecte duurzame Xenon-lamp voor uw auto

Originele uitrusting van de uitvinder van Xenon

Philips is de uitvinder van Xenon HID-technologie

Autolampen van Philips zijn gemaakt van hoogwaardig kwartsglas

Autolampen van Philips zijn uitzonderlijk goed bestand tegen vochtigheid
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Kenmerken
Koop en ontvang 4 jaar garantie

Philips LongerLife Xenon-lampen bieden

hoge kwaliteit en veiligheid. Vanaf de datum

van aankoop ontvangt u automatisch een

gratis garantie van 4 jaar.

Extra garantie van 3 jaar - gratis

Xenon LongerLife-lampen hebben een

langere levensduur dan elke andere Philips

Xenon-lamp. Voor totale gemoedsrust kunt u

gratis een extra garantie van 3 jaar

ontvangen. U hoeft zich alleen maar te

registreren op https://www.philips.com/c-

cs/xenonwarranty en 3 eenvoudige stappen

te volgen: 1. Controleer eerst of u een echt

Philips-product hebt gekocht door de

authenticiteitssticker op de verpakking van

het product te gebruiken. 2. Vul na de controle

uw gegevens online in en overleg een bewijs

van aankoop. 3. Druk tot slot uw certificaat

voor 7 jaar garantie af en bewaar dit.

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.

Duurzame vervanging

Philips Xenon LongerLife vervangt een enkele

doorgebrande lamp. We raden u ten zeerste

aan uw lampen per paar te vervangen voor

een nog betere en homogenere zichtbaarheid

voor maximale veiligheid. De duurzame en

zuinige LongerLife-lampen zorgen voor een

perfecte rijervaring in het donker.

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.

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.

Algemene voorwaarden voor garantie

Registreer uw lamp binnen 30 dagen na de

aankoopdatum. De garantie is maximaal 7

jaar geldig dan wel totdat een kilometerstand

van 150.000 km is bereikt indien deze datum

eerder is. De garantie is alleen geldig voor

niet-commercieel gebruik. Deze garantie

geldt alleen voor originele Philips Xenon

LongerLife-lampen. Philips is niet

verantwoordelijk voor de montage of de

verzendkosten, zelfs als het defect optreedt

tijdens de garantieperiode. Om aanspraak te

kunnen maken op de garantie dient u uw

garantiecertificaat en het bewijs van aankoop

tijdens de gehele garantietermijn te bewaren.

De algemene garantievoorwaarden van

Philips zijn ook van toepassing:

www.philips.com/warranty

Aanspraak doen op uw garantie

Ga terug naar de winkel waar u de lampen

gekocht hebt. Als uw garantieclaim voldoet

aan de voorwaarden, ontvangt u een nieuwe

lamp die technisch gelijkwaardig is aan een

Xenon LongerLife-lamp. Indien u de Philips

Consumer Care-service doorloopt om een

vervangend product te ontvangen
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Specificaties
Productbeschrijving

Technologie: Xenon

Toepassing: Hoge lichtstraal, Lage lichtstraal

ECE-goedkeuring

Collectie: Xenon LongerLife

Type: D2R

Aanduiding: D2R LongerLife

Elektrische kenmerken

Voltage: 85 volt

Wattage: 35 W

Lichtkenmerken

Lumen: 3350 ±300 lm

Kleurtemperatuur: Tot 4300 K

Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Lange levensduur

Productkenmerk: 4 + 3 jaar extra garantie

Verpakkingsinformatie

Brutogewicht per stuk: 0,204 kg

Hoogte: 5,7 cm

Lengte: 11,1 cm

Breedte: 9,6 cm

Gegevens van de verpakking

Verpakkingstype: C1

EAN1: 8727900372526

EAN3: 8727900372533

Verpakkingsinformatie

Hoogte: 9,3 cm

Lengte: 5,4 cm

Nettogewicht per stuk: 73,2 g

Breedte: 5,4 cm

Brutogewicht per stuk: 102 g

Minimale bestelhoeveelheid (voor

professionals): 2

Verpakkingshoeveelheid: 1

Bestelinformatie

Bestelnummer: 85126SYC1

Bestelcode: 37252633
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