
 

Xenonlampa till
bilstrålkastare

Xenon WhiteVision
gen2

 

Typ av lampa: D1S

1-pack

85 V, 35 W

 

85415WHV2S1

Rent och klart vitt ljus bekämpar mörkret
Intensivt vitt ljus gör det lättare att koncentrera sig

Philips Xenon WhiteVision gen2-lampor ger din bil ett intensivt vitt utseende och

ett klarare, mer enhetligt vitt ljus på vägen. Det perfekta valet av xenonlampor som

matchar LED-lampor.

Matcha LED-lampor på bilen perfekt

Ultimat vit effekt matchar andra LED-lampor på bilen

Upp till 5 000 kelvin vitt ljus på vägen

Klar, ren vit ljusstråle skär genom mörker

Mycket intensivt homogent vitt ljus

Större kontrast för ökad sikt och säkrare körning

Upp till 120 % bättre sikt på vägen

Kraftfullare ljus ger förbättrad sikt

100 % bättre sikt på vägen

Tillgänglig i de flesta populära xenonlamptyper: D1S, D2S, D2R och D3S

Philips är det främsta valet för alla större biltillverkare.

Philips billampor är ytterst tåliga

Intensivt vitt ljus, 100 % lagligt för anvädning på väg



Xenonlampa till bilstrålkastare 85415WHV2S1

Funktioner Specifikationer
Den optimala vita LED-effekten

Philips xenonlampor WhiteVision gen2 för

bilstrålkastare är det perfekta valet för förare

som vill ha ett klart, vitt utseende på sina

strålkastare – liknande det från LED-lampor.

Xenon WhiteVision gen2 har samma

färgtemperatur som LED-lampor och är den

bästa uppgraderingen för dina xenon-

strålkastare.

Klart, rent vitt ljus

Med en färgtemperatur på upp till 5000

kelvin belyser Philips xenon WhiteVision

vägen framför dig med ett klart, rent vitt ljus

som skär genom mörkret. I stället för att

behöva anstränga dig för att se vägen kan du

avnjuta en säkrare, mer spännande körning.

Med Philips fordonsbelysning kommer

mörkerkörning inte längre att begränsa dig.

Större kontrast, säkrare körning

Det är viktigt att tidigt upptäcka och

identifiera vägmarkeringar och skyltar när du

kör i mörkret. Med WhiteVision xenon-lampor

får du ett intensivt, enhetligt vitt ljus. I

kombination med hög färgtemperatur ger

strålkastarlamporna bättre kontrast och

bättre reflektioner från föremål och skyltar,

och du kan njuta av en bekvämare och säkrare

körupplevelse. Faktum är många trafikolyckor

orsakas av att övertrötta förare tappar

koncentrationen. Det här vitare ljuset hjälper

dig att bibehålla koncentrationen och vara

uppmärksam när du kör på kvällen.

Upp till 120 % bättre sikt

Den här kraftfulla vita strålkastarlampan ger

dig ett mer intensivt ljus. Philips WhiteVision

gen2 ger ett högprestandaljus och upp till 120

% bättre sikt jämfört med den godkända

miniminivån. Det förbättrade ljuset ger bättre

sikt och ger ökad kontroll över ditt fordon.

Intensivt ljus och godkänt ljus

Trots att starkare lampor hjälper dig att se

bättre, blir vägen mindre säker för dig om de

bländar mötande bilister. ECE-certifierade

Xenon WhiteVision gen2 ger ett säkert

intensivt vitt ljus, med en färg på

strålkastarlamporna som är harmoniserad

med LED-lampor. Det resulterande ljuset ger

utmärkt sikt och säkrare bilkörning, utan att

irritera andra förare.

Väljs av biltillverkare

Philips är känt för tekniskt avancerad

fordonsbelysning, vi introducerar innovationer

som har blivit standard på moderna fordon.

Varannan bil i Europa och var tredje i världen

är utrustad med lampor från Philips, vilket gör

dem till ett favoritval för alla större

biltillverkare.

Hög kvalitet och hög tålighet

UV-kvartsglas är starkare än hårt glas och är

ytterst motståndskraftigt mot extrema

temperaturer och vibrationer, vilket

undanröjer risken för tidiga fel. Philips

billampor med UV-kvartsglas kan stå emot

kraftiga temperaturförändringar, vilket

möjliggör ett högre tryck inuti lampan, som

ger ett kraftigare ljus för att förbättra sikten

vid körningen. Tillsammans med en speciell

teknik för anti-UV-beläggning, som skyddar

strålkastarna från skadlig ultraviolett

strålning, kan du vara säker på att dessa

lampor är gjorda för att hålla länge.

Finns i olika typer

För att ta reda på vilken Xenon WhiteVision

gen2-lampa som passar din bil kan du gå till

www.philips.com/automotive

Förpackningsinformation

EAN1: 8727900360721

EAN3: 8727900377248

Förpackningstyp: S1

Elektriska specifikationer

Spänning: 85 V

Wattal: 35 W

Livslängd

Livslängd: 2 500 timmar

Ljusegenskaper

Lumen: 3300±350 lm

Färgtemperatur: Upp till 5 000 K

Beställningsinformation

Beställningspost: 85415WHV2S1

Beställningskod: 36072133

Förpackningsinformation

Höjd: 14 cm

Längd: 14,6 cm

Bredd: 13,1 cm

Bruttovikt per del: 0,307 kg

Produktbeskrivning

Typ: D1S

Tillämpning: Helljus, Halvljus

ECE-certifierad

Sortiment: Xenon WhiteVision gen2

Teknik: Xenon

Beteckning: D1S WhiteVision

Produktinformation i förpackning

Bruttovikt per del: 153,5 g

Höjd: 13,7 cm

Längd: 12,5 cm

Minsta beställningsantal (för yrkesproffs): 2

Antal i förpackning: 1

Bredd: 6,8 cm

Försäljningsspecifikationer

Väntade fördelar: Typ

Produktbeskrivning: Njut av din passion
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