
 

Xenonová výbojka do
automobilových světlometů

Xenon WhiteVision

 

Typ žárovky: D1S

Balení: 1 kus

85 V, 35 W

 

85415WHVC1

Bezpečnost ještě nikdy nebyla tak atraktivní
Dokonalý bílý LED efekt

Žárovky Philips Xenon WhiteVision vytváří intenzivní bílé světlo, které zlepšuje

viditelnost na vozovce a dosahuje barevné teploty až 6 000 K. Ideální volba pro

xenonové světlomety, které doplňují LED světla.

Dokonale doplňuje LED světla na vašem vozu

Dokonalý bílý efekt vhodně doplní LED světla na vašem voze

Bílé silniční světlo s barevnou teplotou 5 000 K

Ostrý, čistě bílý kužel světla prořízne temnotu

Větší kontrast pro zlepšenou viditelnost a bezpečnější jízdu

Dostupné v nejoblíbenějších typech žárovek Xenon: D1S, D2S, D2R

O 100 % lepší vidění na cestách

100% schválení pro silniční použití, 100% intenzivní bílé světlo

Philips je volbou velkých automobilových výrobců

Automobilové žárovky Philips jsou vysoce odolné



Xenonová výbojka do automobilových světlometů 85415WHVC1

Přednosti Specifikace
100% schválení pro silniční použití

Xenon WhiteVision je intenzivní bílé světlo

s certifikací ECE schválené pro silniční použití.

Poskytne vám tu nejlepší vysokou viditelnost,

aniž by rušilo řidiče jedoucí proti vám, díky

barvě světlometů sladěné s LED světly.

Větší kontrast, bezpečnější jízda

Maximálně bílé světlo s barevnou teplotou

5 000 K znamená, že světlomety vytváří lepší

odrazy od vodorovného dopravního značení a

dopravních značek. Bělejší světlo je lepší pro

soustředění a pomůže vám v noci zůstat ve

střehu, takže si můžete vychutnat příjemnější

a bezpečnější zážitek z jízdy.

Vysoká kvalita, vysoká odolnost

Křemičité sklo UV je pevnější než tvrzené sklo

a je vysoce odolné proti extrémním teplotám

a vibracím, což odstraňuje riziko brzkého

selhání. Automobilové žárovky Philips

vyrobené z křemičitého skla UV umožňují větší

tlak v žárovce, což vytváří silnější světlo

a prodlužuje životnost.

Volba automobilových výrobců

Již 100 let je společnost Philips na přední

pozici v oboru automobilového osvětlení. Stále

zavádí technologické inovace, z nichž se stal

standard moderních automobilů.

V současnosti je osvětlením značky Philips

vybaven jeden z každých dvou automobilů

v Evropě, v celosvětovém měřítku je to pak

jeden ze tří.

Dokonalý bílý LED efekt

Žárovky Philips Xenon WhiteVision

představují ideální volbu pro řidiče, kteří

chtějí světlomety s ostrým bílým světlem

podobným LED světlům. Díky stejné teplotě

barev, jako mají LED světla, jsou žárovky

Xenon WhiteVision dokonalým vylepšením

vašich světlometů Xenon. Díky patentované

potahové technologii Philips poskytují žárovky

Xenon WhiteVision skutečně bílé světlo

navržené tak, aby dokonale odpovídalo LED

světlům.

Dostupné v typech D1S, D2S a D2R

Chcete-li zjistit, která světla do auta Xenon

WhiteVision se hodí pro vaše auto, přejděte

na adresu www.philips.com/automotive

Ostrý, čistě bílý kužel světla

Díky barevné teplotě až 6 000 K osvětlí

žárovky Philips Xenon WhiteVision cestu před

vám ostrým, čistě bílým kuželem světla, který

prořízne temnotu. Díky patentované potahové

technologii Philips poskytují žárovky Xenon

WhiteVision také intenzivní modrý efekt po

stranách cesty, aby zajistily, že budou

dopravní značky a překážky ve vašich

potkávacích světlech jasně viditelné.

Údaje na obalu

EAN3: 8727900374988

EAN1: 8727900374971

Typ balení: C1

Elektrické vlastnosti

Napětí: 85 V

Příkon: 35 W

Životnost

Životnost: 2 500 h

Charakteristika světla

Teplota barev: 5 000 K

Lumeny: 3 200 ±450 lm

Informace pro objednávání

Zadání objednávky: 85415WHVC1

Objednací kód: 37497133

Informace na vnějším balení

Výška: 5,7 cm

Délka: 11,1 cm

Šířka: 9,6 cm

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0,204 kg

Popis výrobku

Typ: D1S

Aplikace: Dálková světla, Potkávací světla

Označení: D1S WhiteVision

Homologace ECE

Řada: WhiteVision

Technologie: Xenon

Základna: PK32d-2

Informace na obalu výrobku

Množství v balení: 1

Minimální objednací množství (pro

profesionály): 2

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 97 g

Výška: 9,3 cm

Délka: 5,4 cm

Čistá hmotnost na kus: 73,2 g

Šířka: 5,4, 6,8 cm

Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Styl

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Dokonalý

bílý LED efekt
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