
 

หลอดไฟหนา

Xenon X-tremeVision
gen2

 
ประเภทหลอดไฟ: D2R

ภายในบรรจ:ุ 1 หลอด

85 V,35 W

 

85126XV2C1

รูสกึและขบัขี่อยางปลอดภยัดวยไฟที่สวางกวา
สามารถเห็นมองเห็นทุกเนิน ทุกโคง และทุกทางอปุสรรคบนทองถนนได

ดวยลาํแสงที่ทรงพลงัที่ชวยปลอยแสงไปยงัที่เกนิขีดจํากดัได X-tremeVision รุน 2 เปนพฒันาการอนัลาสุดใน
เทคโนโลยขีอง Xenon ดวยประสิทธิภาพไฟที่ยอดเยี่ยมนี้ชวยขยายขอจํากดัในการขับข่ีของคุณ ดงันั้นคุณจะ
เพลดิเพลนิไปกบัความปลอดภยัที่มากกวา การขับข่ีที่สะดวกกวาเดมิ

สวางกวาเพื่อการมองเห็นและความปลอดภยัท่ีสงูสดุ
Xenon X-tremeVision plus: เพ่ือประสิทธภิาพที่เหนอืกวา

แสงสเปกตรมั: มอบประสบการณการขับข่ีท่ีสะดวกสบาย
การมองที่ดข้ึีนเพ่ือความปลอดภยัที่มากข้ึน ขับข่ีสะดวกมากข้ึน

ประสทิธภิาพแสงท่ีดท่ีีสดุ
หลอดไฟรถยนต Philips ไดรับรางวัล
มาตรฐานคุณภาพระดบัสูงของการรับรองจาก ECE
การควบคุมแสงไฟไปยงัจดุที่ถกูตองจากขางหนารถของคุณ

Xenon ท่ีมคีณุภาพ และสดุทนทานสาหรบัรถ
Philips ไดคิดคนเทคโนโลย ีXenon HID ที่ลํ้าหนา

อปุกรณของแท, ผานการรบัรองเพื่อการใชบนถนน 100%
Philips เปนตวัเลอืกของผูผลติรถยนตรายใหญ
หลอดไฟรถยนต Philips ผลติจากแกวควอทซคุณภาพสูง
หลอดไฟรถยนต Philips ปกปองจากแสง UV



หลอดไฟหนา 85126XV2C1

ไฮไลต รายละเอยีดเฉพาะ
การมองเห็นและความปลอดภยัท่ีสงูสดุ
แสงเปนสวนสําคัญของการขับข่ี เพียงแคปรับปรุงคุณภาพของ
แสงใหสามารถปองกนัอบุตัเิหตไุด Xenon X-tremeVision รุน
2 ไดปรับปรุงในการมองเหน็ ดงันั้นคุณสามารถรับรูถงึส่ิงกดีขวาง
และเคร่ืองหมายจราจรไดเร็วกวาที่เคย ชวยใหคุณตอบสนองได
ทนั องคประกอบสเปกตรัมของแสงนี้ไดปรับใหเขากบัความไวส
ตีาของคุณ และพรอมกบัอณุหภมิูสี 4800K เปนไฟหนาที่ไมแยง
ตาของคุณ ชวยการขับข่ีตอนกลางคืนปลอดภยัและสะดวกสบาย
มากข้ึน

เทคโนโลยี Xenon แบบดั้งเดมิ
หลอดไฟ Xenon HID (High Intensity Discharge) ใหแสง
สวางมากกวาถงึสองเทาเพ่ือการขับข่ีที่ปลอดภยัในทกุสภาวะ ผล
การศึกษาไดแสดงใหเหน็วาชวยใหผูขับข่ีมีสมาธใินการขับรถ
และแยกส่ิงกดีขวางและปายสัญญาณบนทองถนนไดเร็วกวา
หลอดไฟแบบเดมิ มีวิธอีะไรที่ดกีวาที่จะกาํจดัความมืดดวยแสงสี
ขาวสวางจาเม่ือเทยีบกบักลางวัน

ผานการรบัรองจาก ECE
ผลติภณัฑและบริการ Philips สําหรับรถยนตไดรับการยกยองวา
เปนช้ันยอดในตลาดผูผลติอปุกรณดั้งเดมิ เชนเดยีวกบัในตลาด
มือสอง โดยไดรับการผลติจากวัสดคุุณภาพสูง และไดรับการ
ทดสอบสูงสุดเพ่ือใหเกดิความปลอดภยัและความสบายในการ
ขับข่ีแกลกูคาของเรามากที่สุด การผลติทั้งหมดของเรามีการ
ทดสอบอยางถี่ถวน มีการควบคุม และไดรับรอง (ISO 9001,
ISO 14001 และ QSO 9000) ตามขอกาํหนด ECE สูงสุด หรือ
พูดงายๆ คือนี่เปนคุณภาพที่คุณสามารถวางใจได

หลอดไฟรถยนตท่ีไดรบัรางวลั
ไฟรถยนตที่มีคุณภาพสูงและลํ้าหนาของพวกเราไดรับรางวัล ได
รับการยอมรับอยางสม่ําเสมอจากผูเช่ียวชาญดานรถยนต

ตวัเลอืกของผูผลติรถยนต
กวา 100 ปมาแลวที่ Philips เปนแนวหนาของอตุสาหกรรม
ผลติภณัฑสองสวางในรถยนต และนาํเสนอนวัตกรรมทาง
เทคโนโลยทีี่กลายมาเปนมาตรฐานในรถยนตสมัยใหม วันนี้ หนึ่ง
ในสองคันของรถยนตในยโุรป และหนึ่งในสามคันของรถยนตทั่ว
โลกนั้นใชผลติภณัฑสองสวางของ Philips

แกวควอทซคณุภาพสงู

แกวควอทซ UV นี้แข็งแรงกวาแกวแข็ง และทนทานตออณุหภมิู
สุดข้ัวและการส่ันสะเทอืน ทาํใหปลอดภยัจากความเส่ียงตอการ
ระเบดิ ดงันั้นหลอดไฟแกวควอทซ Philips สามารถทนตอการ
เปลี่ยนแปลงอณุหภมิูแบบฉบัพลนัที่รุนแรงได แกวควอทซ UV
สามารถสรางแสงที่ทรงพลงัได และแสงที่ทรงพลงันี้จะชวยเพ่ิม
ประสิทธภิาพในการขับข่ี แมวาบนทองถนนจะมืดกต็าม

ประสทิธภิาพแสงท่ีดท่ีีสดุ
มีแคไฟหนารถที่ทรงพลงัอยางเดยีวไมพอ ออปตคัิลที่แมนยาํก็
จาํเปนเชนกนั หลอดไฟ Xenon X-tremeVision plus มี
เทคโนโลยกีารดดัโคงแมนยาํที่สุดที่ 150-350 ไมโครเมตร
หมายความวาคุณสามารถสองไฟไปบนทองถนนในเวลาที่
ตองการ โดยไมรบกวนคนขับรถที่กาํลงัขับมา

ทัศนวสิยัเพิ่มข้ึนสงูสดุถงึ 150%
หลอดไฟ Xenon X-tremeVision plus ออกแบบมาเพ่ือ
ประสิทธภิาพเทคโนโลยทีี่สูงที่สุดของ Philips Xenon สราง
ลาํแสงที่ยาวนานและทศันวิสัยเพ่ิมข้ึนสูงสุดถงึ 150% หลอดไฟ
Xenon X-tremeVision plus ชวยใหรับรูส่ิงกดีขวางไดเร็วกวาที่
เคย ชวยใหคุณสามารถตอบสนองไดทนั และพรอมทศันวิสัยดาน
ขางที่มีประสิทธภิาพยิ่งข้ึน คุณจะรับรูส่ิงอนัตรายบนทองถนนได
มากข้ึน เชน คนเดนิเทา หรือทางแยกที่กาํลงัถงึ สองสวางอยาง
เจดิจาไปทั่วทกุเนนิ ทกุโคง และทกุความเส่ียงบนทองถนน เปน
ไฟหนาที่ตอบสนองความตองการของคนขับและสภาพการขับข่ี
มากที่สุด

แกวกนัแสง UV
เทคโนโลยกีารเคลอืบปองกนั UV พิเศษของ Philips ปกปอง
หลอดไฟหนารถจากรังสีอลัตราไวโอเลตที่เปนอนัตราย ทาํให
แกวควอทซที่เคลอืบ UV ของ Philips เหมาะสําหรับการขับข่ีใน
ทกุสภาวะ การเพ่ิมการปองกนัอกีช้ันนี้ชวยไฟหนารถของคุณมี
ความทนทาน

ขอมลูบรรจภุณัฑ
ประเภทบรรจภุณัฑ: C1
EAN1: 8727900377118
EAN3: 8727900377125

คณุลกัษณะทางไฟฟา
แรงดนัไฟฟา: 85 V
ขนาดวตัต: 35 W

อายุการใชงาน
อายุการใชงาน: 2,500 ชม.

คณุลกัษณะการสองสวาง
ลเูมน: 3200 ±450 lm
อณุหภมูสิ:ี สูงสุดถงึ 4800 K

ขอมลูการสั่งซื้อ
รายการใบสั่ง: 85126XV2C1
รหัสการสั่งซื้อ: 37711833

ขอมลูกลองภายนอก
ความสงู: 6 ซม.
ความยาว: 11 ซม.
ความกวาง: 10 ซม.

รายละเอยีดของผลติภณัฑ
ประเภท: D2R
การใชงาน: ไฟสูง, ไฟตํ่า
การกาหนด: D2R X-tremeVision
การรบัรองจาก ECE: ใช
รุน: Xenon X-tremeVision รุน 2
เทคโนโลยี:
หลอดไฟซนีอน
ฐาน: P32d-3

ขอมลูผลติภณัฑท่ีบรรจแุลว
น้าหนักรวมตอช้ิน: 28 ก.
ความสงู: 9 ซม.
ความยาว: 5 ซม.
MOQ (สาหรบัผูเช่ียวชาญ): 2
จานวนในแพค็:
1
ความกวาง: 5 ซม.

ขอมลูจาเพาะผลติภณัฑทางการตลาด
ประโยชนท่ีคาดหวงั: สวางกวา
คณุสมบัตเิดนของผลติภณัฑ: สัมผสักบัแสงไฟที่มากข้ึน
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