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Vezessen óvatosan
Hosszabb élettartam, kevesebb csere

Elege van a folytonos izzócserékből? A hosszabb élettartammal rendelkező Philips Longlife EcoVision autóizzó

tökéletes megoldás azon sofőrök számára, akik a lehető legkevesebb karbantartást szeretnék elvégezni

járművükön.

Csúcsminőségű, hihetetlenül ellenálló autólámpa

A Philips autólámpák kiváló minőségű kvarcüvegből készülnek

A Philips autólámpák rendkívül ellenállóak a nedvességgel szemben

A Philips autólámpák rendkívül ellenállóak az UV-sugarakkal szemben

Az ECE-homologizáció magas színvonalú minőségi szabványainak való megfelelés

Lényegesen hosszabb ideig használható, mint a hagyományos lámpák

A biztonság fokozása érdekében mindkét fényszóróizzót egyszerre cserélje ki

12 V-os lámpák széles választéka minden igényhez

Nincs szükség cserére 100 000 megtett km-ig

Kiváló minőségű izzószál-kialakítás a karbantartás csökkentéséhez

A kevesebb izzócserének köszönhetően kevesebb hulladék keletkezik

Eredeti gyártó

Díjnyertes autólámpa-gyártó

Az ECE-homologizáció szigorú minőségi szabványainak tiszteletben tartása

A legnagyobb autógyártók a Philips termékei mellett döntenek.
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Fénypontok

Párosával cserélendő

A szimmetrikus világítási teljesítmény elérése

érdekében erősen ajánlott párosával cserélni a

fényszóróizzókat

Többcélú felhasználásra tervezve

Melyik 12 V-os lámpa milyen célra

használható? A Philips Automotive

termékkínálatában az összes autóspecifikus

igényre megoldást találhat: távolsági fény,

tompított fény, első ködlámpa, első irányjelző,

oldalsó irányjelző, hátsó irányjelző, féklámpa,

tolatólámpa, hátsó ködlámpa, rendszámtábla-

világítás, hátsó helyzetjelző/parkolólámpa,

belső világítás.

Közlekedjen sokkal tovább

A Philips LongLife EcoVision használatával a

gépjárművezetőknek legalább 100 000 km-ig

nem kell aggódniuk a fényszóróizzó-csere

miatt.

Kiváló minőségű kvarcüveg

Az UV-kvarcüveg erősebb a kemény üvegnél, a

szélsőséges hőmérséklettel és a rezgésekkel

szembeni ellenálló képességének

köszönhetően pedig a robbanásveszélyt is

kiküszöböli. A Philips kvarcüveg-lámpák (az

izzószál 2650 ºC-ig, az üveg 800 °C-ig)

képesek ellenállni a súlyos termikus sokk

hatásainak. A lámpa belsejében megnövelt

nyomásnak köszönhetően az UV-kvarcüveg

erősebb fény kibocsátására is képes lehet.

Kevesebb karbantartás

A Philips LongLifeEcoVision technológiának

köszönhetően jelentősen kevesebb izzócserére

van szükség, így ezek az izzók ideálisak a

nagyfeszültséggel működő autókban való

használatra.

Nedvességgel szembeni ellenálló képesség

Kizárólag a kvarcüvegből készült égők (az

izzószál 2650 ºC-ig, az üveg 800 °C-ig)

képesek ellenállni a termikus sokk hatásainak:

ehhez elég, ha egy csepp hideg víz éri a forró

égőt, ami akkor fordulhat elő, ha törött

fényszóróval vezet esős időben.

Díjnyertes autólámpák

A lámpáink gyakran elnyerik az autóipari

szakértők elismerését

UV-sugarakkal szembeni ellenálló képesség

A Philips speciális, UV-sugárzás elleni

bevonata megvédi a fényszórókat a káros

ultraibolya sugárzástól, ennek köszönhetően a

Philips UV-bevonatú kvarcüvegek minden

vezetési körülményhez tökéletesek, és hosszú

élettartammal büszkélkedhetnek.

ECE-homologizáció

A Philips Automotive termékek és

szolgáltatások kategóriájukban a legjobbnak

számítanak, mind az eredeti gyártók, mind az

utólagos felszerelések piacán. Az ügyfeleink

biztonságának és vezetési kényelmének

maximalizálása érdekében kiváló minőségű

anyagokból készült termékeinket a

legszigorúbb előírásoknak megfelelően

teszteljük. Teljes termékválasztékunk a

legszigorúbb ECE-követelményeknek

megfelelően gondosan tesztelt, ellenőrzött és

tanúsított (ISO 9001, ISO 14001 és QSO 9000).

Egyszerűen fogalmazva olyan minőséget

kínálunk, amelyben megbízhat.
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Műszaki adatok

Csomagolásadatok

Csomagolás típusa: C1

EAN1: 8727900351255

EAN3: 8727900370935

Elektromos tulajdonságok

Feszültség: 12 V

Teljesítmény: 55 W

Élettartam

Élettartam: 2000 óra

A fény jellemzői

Lumen: 1350 ±10% lm

Színhőmérséklet: Akár 3100 K

Rendelési információk

Rendelési bejegyzés: 9012LLC1

Rendelési kód: 35125530

Külső csomagolás adatai

Magasság: 7,8 cm

Hosszúság: 23,8 cm

Szélesség: 9,3 cm

Termékleírás

Típus: HIR2

Alkalmazás: Fényszóró, Tompított, Nappali

menetfény

Homologizáció ECE

Hatótávolság: LongLife EcoVision

Technológia: Halogén

Alapkészülék: PX22d

Csomagolt termék adatai

Bruttó tömeg darabonként: 25,6 g

Magasság: 5,8 cm

Hosszúság: 4,6 cm

Nettó tömeg darabonként: 19 g

Szélesség: 4,6 cm

MOQ (szakemberek számára): 10

Csomagmennyiség: 1

Marketingspecifikációk

Várható előnyök: Hosszabb élettartam

A termék bemutatása: Hosszabb élettartam
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