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Xenon LongerLife

 

Polttimotyyppi: D2R

pakkauskoko: 1

85 V, 35 W

 

85126SYS1 Takaamme turvallisuutesi
Pidennä 4 vuoden vakiotakuu 7 vuoteen kolmen helpon

toimenpiteen avulla

Philipsin LongerLife Xenon -polttimoissa on automaattisesti neljän vuoden

vakiotakuu. Rekisteröi ostoksesi verkossa, niin saat takuuseesi kolme lisävuotta

veloituksetta. Tämän ansiosta polttimoillasi on uskomaton seitsemän vuoden

takuu.

4 vuoden vakiotakuu + 3 lisävuotta

LongerLife Xenon -polttimoissa on nyt 4 vuoden ilmainen takuu

Pidennä takuuaikaa rekisteröimällä tuote helposti verkossa

Takuuehdot

Takuuanomuksen tekeminen

Täydellinen ja kestävä Xenon-polttimo autoosi

Täydellinen ja kestävä Xenon-polttimo autoosi

Alkuperäisosa Xenon-tekniikan keksijältä

Philips on Xenon HID -tekniikan keksijä

Philipsin ajovalopolttimot on valmistettu korkealaatuisesta kvartsilasista

Philipsin ajovalopolttimot kestävät hyvin kosteutta.
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Kohokohdat
Saat tuotteellesi nyt 4 vuoden takuun

Philipsin korkealaatuiset LongerLife Xenon -

polttimot ovat taatusti turvallisia. Saat

polttimoille nyt automaattisesti neljän

vuoden takuun tuotteen ostopäivästä lähtien.

Kolmen vuoden lisätakuu veloituksetta

LongerLife Xenon -polttimoissa on pidempi

käyttöaika kuin missään muissa Philipsin

aikaisemmissa Xenon-polttimoissa. Voit olla

rauhallisin mielin, sillä saat nyt polttimoille

ilmaiseksi kolmen vuoden lisätakuun.

Rekisteröi tuote verkossa osoitteessa

https://www.http://www.xenontakuu.philips.fi

ja noudata seuraavia ohjeita: 1. Varmista

ensin, että tuote on aito Philips-tuote

tarkistamalla tuotepakkauksen aitoussinetti.

2. Kun aitous on varmistettu, lähetä meille

verkossa yhteystietosi ja todiste tuotteen

ostosta. 3. Lopuksi voit tulostaa seitsemän

vuoden tuotetakuun. Säilytä takuutodistus.

Laadukasta kvartsilasia

UV-kvartsilasi on vahvempaa kuin kova lasi.

Se kestää hyvin äärimmäisiä lämpötiloja ja

tärinää, mikä vähentää räjähdysvaaraa.

Philipsin kvartsilasiset polttimot kestävät

yhtäkkisiä lämpötilamuutoksia. Koska UV-

kvartsilasi kestää korkeaa sisäistä painetta,

polttimo tuottaa kirkkaamman valon.

Kestävä vaihtopolttimo

Voit vaihtaa yksittäisen palaneen polttimon

tilalle Philipsin LongerLife Xenon -polttimon.

Suosittelemme, että polttimot vaihdetaan

pareittain, jotta ne valaisevat

mahdollisimman tasaisesti ja turvallisesti.

Kestävät ja taloudelliset polttimot ovat

täydellinen valoratkaisu pimeälle tielle.

Alkuperäistä Xenon-tekniikkaa

Xenon HID (High Intensity Discharge) -

polttimot tuottavat kaksinkertaisen valotehon,

joten ajaminen on turvallista kaikissa

olosuhteissa. Itse asiassa Xenon HID -

polttimoiden voimakas valkoinen valo vastaa

päivänvaloa. Tutkimukset ovat osoittaneet,

että Xenon-ajovalot auttavat kuljettajaa

keskittämään huomionsa tiehen ja

erottamaan esteet ja liikennemerkit tavallisia

ajovaloja nopeammin.

Kestää kosteutta

Vain kvartsilasista valmistettu palava polttimo

kestää yhtäkkisiä lämpötilanmuutoksia –

esimerkiksi kylmä

vesipisara voi kosteissa olosuhteissa osua

kuumaan polttimoon, jos ajovaloumpio on

rikki.

Takuuehdot

Tuote on rekisteröitävä 30 päivän kuluessa

ostopäivästä lukien. Takuu on voimassa

seitsemän vuoden tai enintään 150 000

kilometrin ajan riippuen siitä, kumpi täyttyy

ensin. Takuu koskee ainoastaan

yksityiskäyttöä ja ainoastaan aitoja Philipsin

LongerLife Xenon -polttimoita. Philips ei ole

vastuussa polttimoiden asennus- tai

toimituskuluista, vaikka vika ilmenisi

takuuaikana. Pidä takuutodistus ja ostotosite

tallessa koko takuuajan mahdollista

takuuanomusta varten. Tuotetta koskevat

myös Philipsin yleiset takuuehdot:

https://www.philips.fi/c-w/support-

home/warranty.

Takuuanomuksen tekeminen

Ota yhteys jälleenmyyjään. Jos vaatimuksesi

on takuuehtojen mukainen, saat uuden,

teknisiltä ominaisuuksiltaan Xenon

LongerLife -polttimoa vastaavan polttimon.

Voit pyytää korvaavan tuotteen myös

Philipsin kuluttajapalvelusta.
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Tekniset tiedot
Tuotteen kuvaus

Tekniikka: Xenon

Käyttö: kaukovalo, lähivalo

ECE-tyyppihyväksyntä

Valikoima: Xenon LongerLife

Tyyppi: D2R

Nimike: D2R LongerLife

Sähkötiedot

Jännite: 85 V

Teho: 35 W

Valon ominaisuudet

Valovirta [lm]: 3 350 ±300 lm

Värilämpötila: jopa 4 300 K

Markkinointitiedot

Odotetut hyödyt: pitkäkestoinen

Tuotteen tärkeimmät ominaisuudet: 4 vuoden

vakiotakuu + 3 lisävuotta

Ulkopakkauksen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 0,307 kg

Korkeus: 14 cm

Pituus: 14,6 cm

Leveys: 13,1 cm

Pakkauksen tiedot

Pakkaustyyppi: S1

EAN1: 8727900372489

EAN3: 8727900372496

Pakatun tuotteen tiedot

Kokonaispaino/pakkaus: 153,5 g

Korkeus: 14 cm

Pituus: 12,5 cm

Nettopaino/kpl: 73,2 g

Leveys: 6,8 cm

Tilauksen vähimmäismäärä (ammattilaisille):

2

Määrä pakkauksessa: 1

Tilaustiedot

Tilausmerkintä: 85126SYS1

Tilauskoodi: 37248933
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