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Отличете се от тълпата
Стилно LED осветление, което е лесно за монтиране

Изцяло новата Philips Ultinon Essential LED осигурява най-добрата стойност за парите ви.

Предлага се в компактен многофункционален дизайн, включващ мощна яркост, стилен

външен вид, технология за двойно разсейване на топлината и с 12 V и 24 V съвместимост.

6500K цветна температура за стилна бяла светлина

Насладете се на стилно изживяване с бяла светлина

Надеждна издръжливост с двойно разсейване на топлината

Отлично охлаждане чрез ефективно разсейване на топлината

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

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

Мощна яркост с прецизен лъч

Възползвайте се от подобрената видимост

Съвместимост с водещите модели превозни средства

12 V и 24 V съвместимост за по-широка приложимост

Допълнителни свързващи пръстени за монтиране в повечето модели автомобили
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Акценти

Бяла светлина до 6500 Келвина

За този модерен, елегантен стил персонализирайте

колата си с Philips Ultinon Essential LED крушки за

предни фарове. С цветна температура до 6500

Келвина тези крушки проектират модерна бяла

светлина, така че винаги можете да се откроите от

тълпата със стилен лъч.

Надеждно двойно разсейване на топлината

Оптималната производителност с превъзходната

издръжливост поставя Philips Ultinon Essential LED

крушките за предни фарове в челните редици на LED

технологията. Благодарение на механизма за двойно

разсейване на топлината – вграден вентилатор и

алуминиев радиатор с анонизиращо покритие – тези

LED крушки разпръскват топлината по-ефективно и

ефикасно. Те могат да работят на най-високото си

ниво на яркост за по-дълъг период от време.

Компактен дизайн "всичко в едно"

Philips Ultinon Essential LED използва чисто нов

дизайн на крушките, който интегрира електрониката

на управляващия блок в тялото, позволявайки повече

място за крушка в предния фар и по този начин

улеснява лесното поставяне. Насладете се на "plug-

and-play" изживяването: дизайнът от една част

позволява лесно да извадите централния пръстен

отгоре, без да развивате. Philips Ultinon Essential LED

със своя компактен дизайн пасва на широка гама от

модели автомобили и може лесно да се инсталира от

специалисти механици.

Мощна яркост

Равномерният, точен модел на лъча ви позволява да

виждате и да бъдете видими за другите по-ясно.

Благодарение на прецизния оптичен дизайн на LED

светлините Philips Ultinon Essential светлината ще

бъде прожектирана, където ви е нужна на пътя. Не

само, че ще забелязвате по-бързо препятствия и ще

шофирате по-уверено, но също така няма да

заслепявате другите шофьори с опасни отблясъци,

като по този начин предлагате повече безопасност на

пътя за всички. За ярък лъч също така е важно, че

крушката е позиционирана правилно във фара.

Използвайки регулируемите свързващи пръстени,

можете да гарантирате перфектно подравняване за

оптимално представяне на светлината и повишена

безопасност на пътя.

12 V и 24 V съвместимост

Philips Ultinon Essential LED е перфектно пригодена

за широка гама от автомобили и е съвместима с

електрически системи както с 12 V, така и с 24 V.

Свържете се с някой от нашите оторизирани

партньори или центъра за повиквания за повече

подробности.

Дълготрайна ефективност

С повече от 100 години опит в автомобилното

осветление светлините на Philips гарантират, че

нашите продукти с качество от автомобилен клас са

проектирани и разработени, като са следвани строги

процеси за контрол на качеството (включително

приложимите ISO норми), което води до постоянно

високи стандарти на производство.

Допълнителни свързващи пръстени

Тъй като светлините H7 са снабдени с богата гама

скоби за лампи, е вероятно да изпитате затруднения

с поставянето на LED светлини. Случаят не е такъв с

LED светлините Philips Ultinon Essential.

Опционалните LED свързващи пръстени на Philips

гарантират съвместимостта с богат набор от

автомобилни модели, така че спокойно можете да

закупите LED светлини на Philips.



Крушка за предни фарове 11972UE2X2

Спецификации

Данни за опаковката

EAN1: 8719018003843

EAN3: 8719018003850

Тип опаковка: X1

Описание на продукта

Технология: LED

Приложение: Дълги светлини, Къси светлини

Обхват: Ultinon Essential LED

Тип: LED-HL [~H7]

Хомологация ECE: НЕ

Обозначение:

LED-HL [~H7]

База: PX26d

Електрически характеристики

Мощност: 20 W

Напрежение: 12 V и 24 V

Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: Стил

Акцент за продукта: LED лампи на Philips

Характеристики на светлината

Цветна температура: 6500 K

Лумена: 1700

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 11972UE2X2

Код за поръчка: 00384331

Информация за външната опаковка

Височина: 11,5 см

Дължина: 22 см

Нето тегло на бройка: 405 гр

Ширина: 15,5 см

Брутно тегло на бройка: 0,5053 кг

Информация за опакован продукт

Брутно тегло на бройка: 26,5 гр

Височина: 12,7 см

Дължина: 10,6 см

Нето тегло на бройка: 41 гр

Ширина: 4,8 см

MOQ (за професионалисти):

12

Количество стоки в опаковка: 2

Експлоатационен срок

Живот: 1500 часа

* Единствено вие носите отговорността да гарантирате, че

използването на модернизираните LED светлини отговаря на

приложимите законови изисквания
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