
 

Ксенонова крушка за
автомобилни фарове

Xenon WhiteVision

 
Тип крушка: D2R

Опаковка от: 1

85 V, 35 W

 

85126WHVS1
Безопасността никога не е изглеждала толкова
привлекателно
Отчетлива бяла ксенонова светлина, която отговаря на LED

Лампите Philips Xenon WhiteVision създават интензивен бял цвят за вашия автомобил и
подобряват видимостта с до 6000 келвина бяла светлина на пътя. Перфектният избор за
ксенонови предни фарове, които отговарят на вида на LED светлините.

Идеално допълнение за светодиодите на вашия автомобил
Съвършено бял ефект, който да допълва LED светлините на вашия автомобил

5000 келвина бяла светлина на пътя
Отчетлив, чисто бял лъч пронизва мрака
По-добър контраст за подобрена видимост и по-безопасно шофиране
Налични в най-разпространените видове ксенонови лампи: D1S, D2S, D2R

100% повече видимост на пътя
100% одобрено за пътната мрежа, 100% наситена бяла светлина
Philips е изборът на основните производители на автомобили
Лампите за автомобили на Philips са много устойчиви



Ксенонова крушка за автомобилни фарове 85126WHVS1

Акценти Спецификации
100% одобрено за пътната мрежа
Xenon WhiteVision е ECE сертифицирана и одобрена
за пътната мрежа интензивна бяла светлина. Тя ви
осигурява първокласна висока видимост, без да дразни
насрещния трафик, благодарение на цвят на
предните светлини, който е хармонизиран с LED
светлините.

По-добър контраст, по-безопасно шофиране
Максимално бялата светлина със цветна температура
от 5000 K означава, че предните ви фарове отразяват
по-добре пътните маркировки и знаци. По-бялата
светлина помага за по-добра концентрация, както и
да останете нащрек през нощта, за да се насладите
на по-комфортно и безопасно шофиране.

Високо качество, висока устойчивост
Kварцовото UV стъкло е по-здраво от твърдото
стъкло и силно устойчиво на екстремни температури
и вибрации, което елиминира риска от ранна повреда.
Лампите за автомобили с кварцово UV стъкло на
Philips позволяват повишено налягане във
вътрешността на лампата, за да се генерира по-
мощна светлина и удължен срок на експлоатация.

Изборът на автомобилните производители
В продължение на 100 години Philips е на челно
място в осветителната индустрия за автомобили,
въвеждайки технологични иновации, които са се
превърнали в стандарт за съвременните автомобили.
Днес, една на всеки две коли в Европа и една на три
в световен мащаб са оборудвани с осветление от
Philips.

Съвършено бял LED ефект
Предните светлини Philips Xenon WhiteVision са
идеалният избор за шофьорите, които искат
отчетлив бял вид за техните предни фарове,
подобен на този на LED светлините. Със същата
цветна температура като LED светлини Xenon
WhiteVision е най-добрата надстройка за вашите
ксенонови предни фарове. Благодарение на
патентованата технология за покрития на Philips
Xenon WhiteVision предоставят истински бяла
светлина, която е създадена, за да бъде идеалното
допълнение за LED.

Налични в D1S, D2S и D2R
За да разберете кои светлини Xenon WhiteVision са
подходящи за автомобила ви, отидете на сайта
www.philips.com/automotive

Отчетлив, чисто бял лъч

С цветна температура от до 6000 келвина лампите
Philips Xenon WhiteVision осветяват пътя пред вас с
отчетлив, чисто бял лъч, който пронизва мрака.
Благодарение на патентованата технология за
покрития на Philips Xenon WhiteVision предоставя и
наситен син ефект отстрани на пътя, за да гарантира,
че пътните знаци и препятствията се отразяват
добре от късите светлини.

Данни за опаковката
EAN3: 8727900375084
EAN1: 8727900375077
Тип опаковка: S1

Електрически характеристики
Напрежение: 85 V
Мощност: 35 W

Експлоатационен срок
Живот: 1600 ч

Характеристики на светлината
Цветна температура: 5000 K
Лумена: 2800 ±450 lm

Информация за поръчка
Въвеждане на поръчка: 85126WHVS1
Код за поръчка: 37507733

Информация за външната опаковка
Брутно тегло на бройка: 0,2 кг
Височина: 14 см
Дължина: 14,6 см
Ширина: 13,1 см

Описание на продукта
Тип: D2R
Приложение: Дълги светлини, Къси светлини
Обозначение: D2R WhiteVision
Хомологация ECE: ДА
Обхват: WhiteVision
Технология:
Ксенонови
База: P32d-3

Информация за опакован продукт
Количество стоки в опаковка: 1
MOQ (за професионалисти): 2
Брутно тегло на бройка: 100,5 гр
Височина: 14 см
Дължина: 12,5 см
Нето тегло на бройка:
18,09 гр
Ширина: 6,8 см

Маркетингови характеристики
Очаквани ползи: Стил
Акцент за продукта: Съвършено бял LED ефект
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