
Крушка за предни

фарове на автомобил

Ultinon Pro5000 HL

  LED-HL [~HB3/HB4]

5800 K

До 160% по-ярка светлина

Компактен дизайн за перфектно

пасване

 
11005U50CWX2

Ярка бяла светлина от следващо ниво
Перфектната комбинация от производителност и издръжливост

Висококачествената Lumileds LED крушка включва бял лъч, наподобяващ дневна светлина с

5800 Келвина. Той осветява всичко ярко и ясно, без да заслепява идващите насреща

шофьори. Поставете тези компактни крушки в автомобила си за по-комфортно шофиране

Превъзходна видимост

До 160% по-ярка светлина*

Възползвайте се от подобрената видимост

Бяла светлина

5800 Келвина цветна температура за ярка бяла светлина

Дълготрайна ефективност

Създадени да издържат до 3000 часа

Подобрено напасване с компактен дизайн

Компактен дизайн "всичко в едно" за Plug & Play използване

12 V и 24 V съвместимост за по-широка приложимост

Надеждно качество от Philips

Автомобилно осветление Philips за най-високо качество



Крушка за предни фарове на автомобил 11005U50CWX2

Акценти Спецификации

До 160% по-ярка светлина*

Шофирането в тъмното е изискващо, така че трябва

да разчитате на фаровете си. Надстройте ги за тази

нова автомобилна LED визия. Увеличете видимостта

на дълги разстояния за нощно шофиране и яркостта

на къси разстояния, за да забелязвате другите

участници в движението и опасностите. С

технологията SafeBeam LED крушките за

автомобилни фарове Philips Ultinon Pro5000

увеличават видимостта ви с до 160%*. След като

изпитате този ефект, подобен на дневна светлина,

винаги ще предпочитате LED светлините. Колкото

повече виждате, толкова по-добре се представяте и

колкото по-бързо реагирате, толкова по-сигурни сте.

Така че победете тъмнината, изберете Philips и

започнете да шофирате през нощта с по-голяма

увереност и контрол.

5800 K за ярка бяла светлина

С висока цветна температура до 5800 Келвина Philips

Ultinon Pro5000 произвежда ярка бяла светлина,

близка до дневната светлина. По-ясната видимост,

която осигурява, улеснява забелязването на

препятствия и заемане на перфектната линия на

шофиране. Оптималната цветна температура помага

за умората или напрежението на очите, като ви

осигурява по-удобно и по-безопасно шофиране през

нощта.

Създадена за дълъг живот

Искате ярки, стилни фарове, но не искате да

продължавате да сменяте повредени лампи. LED

светлините генерират топлина, която трябва да се

контролира. Технологията AirBoost на Philips е

интелигентна система за охлаждане, която отклонява

топлината от критичните компоненти на лампата.

По-голямата термоустойчивост позволява на Philips

Ultinon LED да издържи по-дълго от други продукти

от същия клас в момента на пазара. Philips Ultinon

Pro5000 осигурява до 3000 часа употреба.

Компактен дизайн "всичко в едно"

Изцяло новият дизайн на Philips Ultinon Pro5000 LED

заема минимално място във фара. Дизайнът и

интегрираната електроника правят и монтажа по-

лесен. Тази крушка е съвместима с широка гама от

модели автомобили и може лесно да се монтира

самостоятелно или от специалисти.

Възползвайте се от подобрената видимост

Моделът на лъча е също толкова важен, колкото и

яркостта: равномерен, точен модел на лъча ви

позволява да виждате и да бъдете видими по-ясно.

Благодарение на перфектното позициониране на LED

чиповете върху крушките Philips Ultinon Pro5000 на

водачите им е осигурена светлина точно там, където

се нуждаят от нея на пътя, без да заслепяват

насрещно движещите се превозни средства.

12 V–24 V за по-широка приложимост

Philips Ultinon Pro5000 е съвместима с електрически

системи 12 V и 24 V, което я прави подходяща за

повечето типове превозни средства.

Светлина от най-високо качество

Усъвършенстваното в технологичен аспект

осветление от Philips е известно в автомобилната

индустрия и е част от нея вече 100 години.

Продуктите с качество от автомобилен клас Philips са

проектирани и разработени, като са следвани

стриктни процеси за контрол на качеството, което

води до последователно високи стандарти на

производство. Главните производители на

автомобили избират лампи Philips, тъй като при

закупуването на Philips закупуват качество. Получавате

мощна ярка светлина и прецизен лъч. Получавате

елегантен стил. Получавате и усъвършенствана

светодиодна система за осветление за по-безопасно,

по-плавно и по-приятно шофиране.

Данни за опаковката

EAN1: 8719018007865

EAN3: 8719018007872

Тип опаковка: X2

Описание на продукта

Технология: LED

Приложение: Дълги светлини, Къси светлини

Обхват: Ultinon Pro5000

Тип: LED-HL [~HB3/HB4]

Хомологация ECE: НЕ

Обозначение: LED HB3/4 11005 U50CW X2

База: P20d, P22d

Технически характеристики: AirBoost, технология

SafeBeam

Електрически характеристики

Мощност: 16 W

Напрежение: 13,2 V

Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: По-ярки светлини

Акцент за продукта: Светодиод от автомобилен

клас

Характеристики на светлината

Цветна температура: 5800 K

Лумена: 1200

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 11005U50CWX2

Код за поръчка: 786531

Информация за външната опаковка

Височина: 15 см

Дължина: 23,5 см

Нето тегло на бройка: 1320 г

Ширина: 16,8 см

Брутно тегло на бройка: 1,52 кг

Информация за опакован продукт

Брутно тегло на бройка: 220 г

Височина: 16 см

Дължина: 11,1 см

Нето тегло на бройка: 120 г

Ширина: 5 см

MOQ (за професионалисти):

6 опаковки

Количество стоки в опаковка: 2 бр.

Експлоатационен срок

Живот: 3000 часа

* В сравнение със законовия минимален стандарт за халогенни

крушки.
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