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Xenon LongerLife

 

Typ av lampa: D2R

1-pack

85 V, 35 W

 

85126SYC1

Vi kan garantera att vi värnar om din säkerhet
Förläng den fyraåriga garantiperioden till sju år i tre enkla steg

Med Philips xenonlampor LongerLife följer som standard en garanti som är giltig i

fyra år. Du kan enkelt förlänga garantiperioden kostnadsfritt med ytterligare tre år

genom att registrera ditt köp online så att du kan känna dig trygg de kommande

sju åren.

Fyra års garanti med tillägg på tre år

Xenonlamporna LongerLife levereras med 4 års garanti utan kostnad.

Du behöver bara registrera dig online för att utöka din garanti

Garantivillkor

Så här gör du anspråk på din garanti

Den ultimata hållbara xenonlampan för din bil

Den ultimata hållbara xenonlampan för din bil

Originalutrustning från tillverkaren bakom xenonlampan

Philips har utvecklat Xenon HID-tekniken

Philips billampor är tillverkade i kvartsglas av hög kvalitet

Philips billampor är ytterst motståndskraftiga mot fukt
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Funktioner
Köp och få 4 års garanti

Philips LongerLife Xenon-lampor erbjuder

hög kvalitet och säkerhet. Från inköpsdatum

får du automatiskt 4 års garanti utan kostnad.

3 års extra garanti – kostnadsfritt

Xenon LongerLife-lamporna har längre

livslängd än alla andra Philips Xenon-lampor.

För att du ska kunna känna dig helt trygg kan

du få tre års extra garanti utan kostnad. Du

behöver bara registrera dig på

www.philips.se/xenongaranti och följa tre

enkla steg: 1. Börja med att kontrollera att du

har köpt en äkta Philips-produkt med hjälp av

äkthetsbeviset på produktens förpackning. 2.

Efter det fyller du i dina uppgifter online och

styrker inköpet. 3. Slutligen, skriv ut och

behåll ditt 7-årsgaranticertifikat.

Kvartsglas av hög kvalitet

UV-kvartsglas är starkare än hårdglas och är

ytterst motståndskraftigt mot extrema

temperaturer och vibrationer, vilket

minimerar risken för explosion. Philips

kvartsglaslampor kan stå emot kraftiga

temperaturförändringar. Då det är möjligt att

öka trycket inuti lampan kan UV-kvartsglaset

producera ett kraftigare ljus.

Hållbart byte

Philips Xenon LongerLife ersätter en enda

trasig lampa. Vi rekommenderar att du byter

dina lampor i par för att säkerställa en ökad

och mer homogen sikt för maximal säkerhet.

Du får perfekt sikt när du kör i mörker med

dessa ekonomiska lampor med lång livslängd.

Originalxenonteknik

Xenon HID-lampor (High Intensity Discharge)

ger dubbelt så mycket ljus för en säkrare

körning – oavsett förhållande. Det kraftfulla

vita ljus som Xenon HID-lamporna avger kan

till och med jämföras med dagsljus. Studier

har visat att xenonbilbelysning gör att förare

kan koncentrera sig på körningen samt

urskilja hinder och vägskyltar snabbare än

med annan bilbelysning.

Fukttålig

Endast en lysande lampa i kvartsglas kan stå

emot kraftiga temperaturförändringar som

när en droppe kallt vatten nuddar vid den

heta glödlampan, vilket kan hända när du kör

igenom vatten med en trasig strålkastare.

Garantivillkor

Registrera din lampa inom 30 dagar från

inköpsdatum. Garantin gäller i 7 år eller högst

15 000 mil, det som inträffar först. Garantin

gäller endast för icke-kommersiell

användning. Den här garantin gäller enbart

för äkta Philips LongerLife Xenon-lampor.

Philips tar inget ansvar för montering eller

frakt – även om felet inträffar under

garantiperioden. För att kunna göra anspråk

på garantin måste du behålla ditt

garanticertifikat och inköpsbevis för hela

garantins giltighetstid. Philips allmänna

garantivillkor gäller också:

www.philips.com/warranty

Så här gör du anspråk på din garanti

Kontakta din återförsäljare. Om dina krav

stämmer med villkoren kan du få en ny lampa

som tekniskt motsvarar en Xenon LongerLife-

lampa. Om du vänder dig till Philips

kundtjänst för att få en ny
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Specifikationer
Produktbeskrivning

Teknik: Xenon

Tillämpning: Helljus, Halvljus

ECE-certifierad

Sortiment: Xenon LongerLife

Typ: D2R

Beteckning: D2R LongerLife

Elektriska specifikationer

Spänning: 85 V

Wattal: 35 W

Ljusegenskaper

Lumen: 3 350 ± 300 lm

Färgtemperatur: Upp till 4 300 K

Försäljningsspecifikationer

Väntade fördelar: Lång hållbarhet

Produktbeskrivning: Fyra års garanti + 3 år

extra

Förpackningsinformation

Bruttovikt per del: 0,204 kg

Höjd: 5,7 cm

Längd: 11,1 cm

Bredd: 9,6 cm

Förpackningsinformation

Förpackningstyp: C1

EAN1: 8727900372526

EAN3: = 8727900372533

Produktinformation i förpackning

Höjd: 9,3 cm

Längd: 5,4 cm

Nettovikt per del: 73,2 g

Bredd: 5,4 cm

Bruttovikt per del: 102 g

Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 2

Antal i förpackning: 1

Beställningsinformation

Beställningspost: 85126SYC1

Beställningskod: = 37252633
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