
Bóng đèn pha

Ultinon HID

 
Loại đèn: D1S

Hộp gồm 2 bóng đèn

85 V, 35 W

 
85410WXX2

Nhân đôi lượng ánh sáng/nhiều loại
hơn cho các nhu cầu độc đáo
Bóng đèn Ultinon HID là bóng đèn Phóng điện cường độ cao, chứa hỗn hợp muối đặc biệ t và khí
gas bao gồm Xenon.

Ánh sáng trắng nhấp nháy 6000 K thêm phong cách trên đường đi
Ultinon HID (WX) là phiên bản nâng cấp cho đèn pha Xenon của bạn

An toàn tối đa vớ i Xenon HID
Ánh sáng mạnh mẽ từ bóng đèn Xenon HID cung cấp sự an toàn tối đa

Nhà sản xuất thiết bị chính hãng
Philips là sự lựa chọn của các hãng sản xuất xe hơi lớn
Đèn xe hơi Philips đượ c làm từ thủy tinh thạch anh chất lượng cao
Đèn xe hơi của Philips có khả năng chống ẩm cao
Đèn xe hơi của Philips có khả năng chống tia UV cao



Bóng đèn pha 85410WXX2

Những nét chính Các thông số
Nâng cấp ánh sáng trắng nhấp nháy 6000 K
Đèn Philips Ultinon HID (WX) đượ c thiết kế dành cho
những người lái xe muốn có hiệu ứng phong cách ấn
tượng cho xe của họ . Ánh sáng trắng rực rỡ  6000 K
giúp xe của bạn thật sự nổ i bật giữa những chiếc xe
khác.

An toàn tối đa vớ i Xenon HID
Đèn Xenon HID (Phóng điện Cường độ cao) cung cấp
ánh sáng nhiều gấp đôi* để  lái xe an toàn hơn trong
mọ i điều kiện. Ánh sáng trắng mạnh do đèn Xenon
HID tạo ra có thể  so sánh với ánh sáng ban ngày. Các
nghiên cứu đã cho thấy khả năng chiếu sáng xenon cho
ô tô giúp người lái xe tập trung vào đường đi và phân
biệ t các chướng ngạ i vật và biển báo giao thông nhanh
hơn rất nhiều so với đèn truyền thống. *so với bóng
đèn halogen chuẩn

Lựa chọn của nhà sản xuất xe hơ i

Philips đã dẫn đầu ngành chiếu sáng ô tô trong thời gian
100 năm, giới thiệu nhiều sáng tạo công nghệ  trở  thành
chuẩn mực cho hàng loạt xe ô tô hiện đạ i. Ngày nay, cứ
hai xe hơi tạ i Châu Âu và ba xe hơi trên toàn thế giới
thì có một xe đượ c trang bị bằng đèn Philips.

Thủy tinh thạch anh chất lượng cao

Thủy tinh thạch anh UV bền hơn thủy tinh cứng và có
sức chịu đựng cao với nhiệ t độ khắc nghiệ t và chấn
động, giúp giảm nguy cơ gây nổ . Đèn thủy tinh thạch
anh của Philips (sợ i đốt ở  2650º C và thủy tinh ở  800º
C) có thể  chịu đượ c những cú sốc nhiệ t cao. Với khả
năng tăng áp suất bên trong đèn, thủy tinh thạch anh
UV có thể  tạo ra nhiều ánh sáng mạnh mẽ hơn

Chống ẩm
Chỉ bóng đèn đốt cháy làm bằng thủy tinh thạch anh
(sợ i đốt ở  2650°C, thủy tinh ở  800°C) mới có thể
chịu đượ c những cú sốc nhiệ t cao: chẳng hạn như nếu
có một giọt nước lạnh chạm vào bóng đèn đang nóng,
khi bạn lái xe qua bề mặt có nước với một bộ phận
đèn pha bị vỡ .

Chống tia UV

Công nghệ  lớp phủ  chống UV đặc biệ t của Philips bảo
vệ  đèn pha khỏ i bức xạ cực tím có hạ i, giúp đèn thủy
tinh thạch anh phủ  UV của Philips hoàn hảo trong mọ i
điều kiện lái xe và đảm bảo tuổ i thọ lâu dài của đèn
pha

Thông số kỹ thuật
Chân cắm: PK32d-2
Mô tả : D1S 6000K
Dãy sản phẩm: WX
Điện áp: 85 V
Công suất: 35 W

Dữ  liệu đóng gói
Đóng gói: X2
EAN1: 8727900373288
EAN3: 8727900373295

Tuổi thọ
Tuổi thọ: B3/Tc = 800/1500

Đặc điểm chiếu sáng
Lumen: 2300 lm

Thông số thị trường
Điểm vượt trội sản phẩm: 6000 K

Thông tin đặt hàng
Mã đặt hàng: 37328828
Mục nhập đơn hàng: 85410WXX2

Mô tả sản phẩm
Dãy sản phẩm: Ultinon HID - WX, Ultinon HID
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