
 

10-inch dubbele rij
LED-lightbar

Ultinon Drive 5050L

 
Goedgekeurd voor op de weg
ECE R149-40

3300 lm, 427 m straallengte

Voor elk terrein en elk weer

Offroad boost-functie

 

UD5050LX1

Krachtige en helder voor een veiligere rit
Heldere, duurzame uitrusting voor reizen over land

De Ultinon Drive 5050L LED-lightbar projecteert licht 427 m ver (boost: 448 m), is

goedgekeurd voor op de weg en heeft een boost-optie voor offroad-uitdagingen.

Het zorgt voor veiligheid door helderheid, is ontworpen om lang mee te gaan en

bestand tegen corrosie, water en schokken.

Grotere veiligheid dankzij krachtige helderheid

Heldere, lange lichtbundel voor superieur zicht

Boost-functie voor veiligere offroad-ervaringen

Verbeterde offroad veiligheid met boost-functie voor meer vermogen

Duurzame apparatuur voor uitdagende omstandigheden

Robuuste behuizing uit één stuk voor veeleisende omgevingen

IP69K-waterbestendig om meester te worden van de elementen

Corrosiebestendige roestvrijstalen montagebeugels

Extra verlichting voor op de weg

Krachtige LED-lightbars die goedgekeurd zijn voor op de weg
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Kenmerken
427 meter volledig zicht

De Philips Ultinon Drive 5050L biedt een

uitstekende lichtbundel die de weg voor u 427

meter verlicht.* Dankzij de 3300 lumen

(effectief) van de cumulatieve, krachtige 100W

LED's en de classificatie ECE-R149-40 biedt

deze verlichting ruim zicht voor snellere

reacties. De gecombineerde spotlight en

schijnwerper schijnt zowel ver als breed,

zodat u ook gevaren langs de weg kunt zien.

De zeer homogene straal van de lampen en

de koele lichtkleur van 6500 Kelvin houden u

geconcentreerd zonder uw ogen te vermoeien.

Boost voor extra offroad vermogen

De Philips Ultinon Drive 5050L is uitgerust

met twee lichtfuncties: voor op de weg biedt

de lightbar een uitstekende, gehomologeerde

helderheid voor meer veiligheid. Voor offroad

kunt u kiezen voor een hogere intensiteit.

Schakel de boost-functie in om het volledige

vermogen te ontketenen en de lichtstraal te

verlengen tot 448 meter. Betere prestaties

voor zwaardere omstandigheden.

Robuuste behuizing uit één stuk

De Philips Ultinon Drive 5000L-serie is uit

één stuk vervaardigd om de zwaarste

omstandigheden te weerstaan. Dit zorgt voor

een uitstekend warmtebeheer en een

consistent hoge lichtopbrengst tijdens uw

reis. Conform IK07 is hij schokbestendig voor

probleemloze prestaties op de weg en offroad.

De onbreekbare lens van polycarbonaat kan

elke klap aan zonder beschadigingen of

krassen en de handige DT-connector

garandeert een perfecte aansluiting.

Waterdicht voor duurzaam licht

Dankzij het ingenieuze schroefloze ontwerp is

de Ultinon Drive 5000L-serie bestand tegen

de meest natte omstandigheden. IP68- en

IP69K-certificering betekent dat hij altijd en

overal presteert, ongeacht de

weersomstandigheden. En hij kan elke

hogedrukreinigier aan waarmee u na afloop

uw auto wast.

Corrosiebestendige beugels

De montagebeugels zijn gemaakt van

roestvrij staal, dat bestand is tegen corrosie.

Ze kunnen tegen sneeuw, ijs en zelfs zout. Uw

extra verlichting is gemaakt van duurzame,

hoogwaardige materialen en biedt jarenlang

betrouwbare service.

Goedgekeurde verlichting voor op de weg

De Philips Ultinon Drive 5000L-serie voldoet

aan de ECE-R149-normen en is goedgekeurd

voor op de weg. Voor extra veiligheid zijn de

LED-lightbars van Philips getest volgens de

EMC R10-specificatie om te garanderen dat

ze probleemloos werken met de elektrische

systemen van uw voertuig.
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Specificaties
Elektrische kenmerken

Voltage: 9-30 Volt DC

Productbeschrijving

Beschermingsklasse tegen schokken (IK): IK07

Waarde bescherming tegen binnendringing

(IP): IP68 en IP69K

ECE R10

ECE R149

ECE-referentienummer: 40

Materiaal: Gegoten aluminium

Technologie: LED

Aantal LED's: 20 x 5W

Gebruikstemperatuur: -40 °C tot 80 °C

Warmteafvoer: 13-delig 1,5 mm

Installatiehoek: 360°

Krasbestendige lens

Breekbestendig

Corrosiebestendige beugels: Ja, meegeleverd

Behuizing ontworpen uit één stuk

Offroad boost

Type stekker: Connector met 0,5 m kabel

Collectie: Ultinon Drive 5000

Activering van de boostmodus:

Dashboardschakelaar

Installatie van de boostfunctie: Inclusief kabel

Breedte: 10 inch

Lichtkenmerken

Kleurtemperatuur: 6500 K K

Lichtbundel 3 lux-m: 245

Lichtbundel 1 lux-m: 425

Straalbreedte 3 lux-m: 64

Straalbreedte 1 lux-m: 90

Lichtbundel 3 lux (boost)-m: 258

Lichtbundel 1 lux (boost) m: 448

Effectieve lichtopbrengst: 3300

Effectieve lichtopbrengst (boost): 4000

Ruwe lichtopbrengst: 9520

Verpakkingsinformatie

Afmetingen-L (mm): 339

Afmetingen-B (mm): 49,3

Afmetingen-H (mm): 84,2

Afmetingen doos-L (mm): 350

Afmetingen doos-B (mm): 90

Afmetingen doos-H (mm): 105

Nettogewicht product-g: 1010

Brutogewicht doos-g: 1020

Minimale bestelhoeveelheid (voor

professionals): 4

Bestelinformatie

Bestelnummer: UD5050LX1

GOC: 01493194

Gegevens van de verpakking

EAN1: 8719018014931

EAN3: 8719018014924

* Lichtbundel gemeten bij 1 lux.
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