
 

 

Philips Connector rings 
LED-HL [~H7]
Принадлежности за 
монтаж на LED

Тип B
Съвместимост с повечето 
автомобили

11172BX2
Лесни за поставяне

Подобрява прилягането на светодиодните фарове
Фаровете H7 се отличават с голямо разнообразие от скоби за лампи, създавайки 
сложност при монтажа. Със свързващите пръстени на Philips се уверете, че 
крушките ви са съвместими с богатия набор от автомобилни модели.

Съвместимост с повечето модели автомобили
• Свързващи пръстени за сигурно прилягане
• Проверете за съвместимост с вашия автомобил
• Проверете за съвместимост с вашия автомобил

Надеждно качество от Philips
• Автомобилно осветление Philips от най-високия клас
• Издръжлив метал за дълготрайна ефективност



 Специфични за модела свързващи 
пръстени

Със свързващи пръстени за H7, снабдени с богата 
гама скоби за лампи, потребителите изпитват 
трудности с поставянето на някои LED светлини. 
Допълнителните свързващи пръстени гарантират, 
че LED крушките на Philips са съвместими с най-
богатия набор от автомобилни модели, за да сте 
спокойни и да се наслаждавате на страхотна 
светлинна производителност.

Позитивен онлайн списък

На www.philips.com/automotive ще откриете 
съответната информация, за да прецените дали за 
вашия модел автомобил е нужен опционален 
свързващ пръстен. Има три налични версии: Type 
A, предоставен с Philips LED-HL [H7]. Type B и 
Type C, които се продават отделно, за да се 
гарантира съвместимостта с допълнителни 
модели автомобили. Позитивен списък ще ви 
насочва към правилния избор. Type B е съвместим 
с всички LED гами на Philips.

Дълготрайна ефективност

За разлика от повечето нискокачествени 
свързващи пръстени LED свързващите пръстени 
Type B и C на Philips са изградени от издръжлив 
метал, който е устойчив на високи температури. 
Тези свързващи пръстени са тествани в реални 
автомобилни условия, за да сте уверени в тяхната 
дълготрайна ефективност и да не се налага да ги 
сменяте често.

Качество от автомобилен клас

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 съгласно 
стриктни процеси за контрол на качеството 
(включително приложимите ISO стандарти), 
което води до все по-висок стандарт в 
производството. Главните производители на 
автомобили избират лампи Philips, тъй като 
купувайки Philips, те купуват качество. Получавате 
мощна ярка светлина и прецизен лъч. Получавате 
елегантен стил. Насладете се на по-безопасно и 
по-плавно шофиране.

Лесни за поставяне
Има четири налични версии: Type A, предоставен 
с Philips LED-HL [H7]. Type B, Type C и Type D, 
които се продават отделно, за да се гарантира 
съвместимостта с допълнителни модели 
автомобили. Type C е съвместим с Philips Ultinon 
и Ultinon Essential LED-HL [~H7].
11172BX2

Спецификации
Описание на продукта
• Технология: LED
• Приложение: Дълги светлини, Къси светлини
• Обозначение: 11172BX2
• Обхват: LED, Свързващи пръстени LED-HL 

[~H7]
• Тип: Тип B

Маркетингови характеристики
• Очаквани ползи: Сигурно прилягане
• Акцент за продукта: LED съединители

Информация за поръчка
• Въвеждане на поръчка: 11172BX2
• Код за поръчка: 5121930

Данни за опаковката
• EAN1: 8719018051219
• EAN3: 8719018051226
• Тип опаковка: X2

Информация за опакован продукт
• Брутно тегло на бройка: 80 гр
• Височина: 15,1 см
• Дължина: 8,5 см
• Нето тегло на бройка: 60 гр
• Ширина: 19,5 см
• MOQ (за професионалисти): 10
• Количество стоки в опаковка: 2
•

* Единствено вие носите отговорността да гарантирате, че 
светодиодните светлини отговарят на приложимите законови 
изисквания.
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