
крушка преден фар

кола

WhiteVision ultra

 

Тип крушка: H3

Опаковка: 1

12 V, 55 W

Неустоим бял стил

 
12336WVUB1

Ясна и неустоима визия
Най-новите стилни бели светлини за вашия автомобил

Philips WhiteVision ultra с най-новата формула на покритието осигуряват зашеметяваща бяла

светлина. Това са най-белите, одобрени за пътната мрежа, халогенни светлини в нашето

портфолио, както и идеалният избор, ако търсите страхотна и стилна визия.

Бяла и стилна визия

Ярка бяла светлина

Подобрени халогенни фарове за мъгла за изключително стилен външен вид

Производителност, одобрена за пътната мрежа

Смайващи, одобрени за пътната мрежа фарове за мъгла за стилен външен вид

Комфорт с до 60% повече видимост

Бяла светлина за повишена видимост и комфорт

До 60% повече видимост за максимална яснота

Подобрена безопасност

Най-белите ни крушки за стилни характеристики на пътя

Не правете компромис с безопасността, сменяйте по двойки

Качество от Philips

Philips е изборът на основните производители на автомобили
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Акценти Спецификации

Ярка бяла светлина

Фаровете за мъгла Philips WhiteVision ultra правят

революция във външния вид на колата чрез ярка бяла

светлина, идеално съответстваща на фаровете.

Правилният избор за ярко и стилно шофиране!

Студена бяла светлина

Philips WhiteVision ultra са проектирани за шофьори,

които търсят надграждане със стил и външен вид,

наподобяващ светдиодно осветление, но карат

превозно средство с конвенционална технология.

Благодарение на новата и усъвършенствана формула

за покритие на стъклото крушките WhiteVision ultra

са нашите най-бели светлини, одобрени за пътната

мрежа, предоставящи ослепителен изглед в

рефлектора на светлините за мъгла, съответстващи

на нивото на надстройване на крушките за фарове.

Смайващи, одобрени за пътната мрежа фарове за

мъгла

Подобрените крушки за фарове за мъгла WhiteVision

ultra са сертифицирани по ECE за ярка бяла светлина

на пътя. Шофьорите се наслаждават на контрастен

изглед и одобрена за пътната мрежа крушка,

съответстваща на приложимите разпоредби. Без да

застрашава безопасността, като заслепява

отсрещната кола, крушката ви предоставя

изключителна видимост.

Комфортна светлина за видимост

Новата формула за покритие на WhiteVision ultra и

студената бяла светлина значително подобряват

видимостта през нощта и увеличават комфорта на

водача, като намаляват умората на очите. Когато

дизайнът е и функционален, вие се наслаждавате на

чудесен външен вид и по-голям комфорт при

шофиране.

До 60% повече видимост

По-дълъг лъч с до 60% повече видимост в сравнение

с изисквания минимален стандарт, който ви дава

възможност не само да виждате по-ясно другите на

пътя, но също така да сте по-видими за тях. Той

подобрява безопасността и ви дава повече време, за

да реагирате предварително на потенциалните

опасности на пътя.

Конструирано за стилен външен вид

По-добри и по-ярки светлини за подобрени

характеристики на пътя. Оптимизираната

високопрецизна геометрия на жичката, запълването с

газ под високо налягане, покритието с висока

прецизност и висококачественото стъкло UV-Quartz

позволяват на фаровете Philips WhiteVision ultra да

зададат нов стандарт на одобрена за пътната мрежа

бяла светлина. Конструирани за чудесен стил и

видимост, тези фарове дават повече спокойствие и

наслада при шофиране.

Смяна по двойки

Просто е по-ефективно да смените двете крушки във

фаровете заедно, отколкото да смените едната

изгоряла. Новите модерни крушки дават по-силна

светлина и по-добри характеристики за по-безопасно

шофиране. Като цяло ползите и предимствата от

смяната по двойки са многобройни: по-малко

проблеми, спестяване, избягване на неизправност във

фара, по-ярък и по-балансиран лъч и най-вече –

безопасност.

Светлини за кола от най-високо качество

Технологично усъвършенстваните светлини на Philips

са с доказани качества в автомобилната индустрия и

са с такива вече над 100 години. Продуктите с

оригинално качество на оборудването на Philips са

проектирани и разработени, следвайки стриктни

процеси за контрол на качеството (включително

приложими норми на ISO), което води до неизменно

високи стандарти на производство. WhiteVision ultra

са съвместими с моделите автомобили на най-

големите производители, като Audi, BMW, Ford, GM,

Toyota и Volkswagen. За повече информация вижте

справочника за избор на продукти.

Описание на продукта

Технология: Халогенни

Тип: H3

Обхват: WhiteVision ultra

Приложение: Предни светлини против мъгла

Хомологация ECE: ДА

Обозначение:

12336WVUB1

База: PK22s

Електрически характеристики

Напрежение: 12 V

Мощност: 55 W

Характеристики на светлината

Лумена: 1450 ±15% lm

Цветна температура: до 3900 K

Експлоатационен срок

Живот: 250 ч.

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 12336WVUB1

Код за поръчка: 00531128

Данни за опаковката

Тип опаковка: B1

EAN1: 8719018005311

EAN3: 8719018005328

Информация за опакован продукт

Брутно тегло на бройка: 34,4 гр

Височина: 13,3 см

Дължина: 9,5 см

Ширина: 5,3 см

MOQ (за професионалисти):

5

Количество стоки в опаковка: 1

Информация за външната опаковка

Височина: 13 см

Дължина: 25,5 см

Ширина: 19 см

Брутно тегло на бройка: 0,47 кг

Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: Стил

Акцент за продукта: Ярък бял изглед
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