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кола

X-tremeVision G-force

 

Тип крушка: H4

Опаковка: 1

12 V, 60/55 W

Повече светлина

 

12342XVGB1

Насладете се на производителност, изведена до нови

X-тремни нива

До 130% по-ярка светлина

Лампите за автомобили X-tremeVision G-force на Philips са сред най-ярките, които можете

да закупите. Те светят по-ярко от повечето други лампи с до 130% повече яркост,

превъзходна дължина на лъча и вибрационна устойчивост от 10 G. Виждате по-далеч,

реагирате по-бързо и шофирате по-безопасно.

До 130% по-ярка светлина за по-добра видимост

Виждайте по-далеч и реагирайте по-бързо с до 130% повече яркост

Една от най-ярките крушки: отлична производителност на светлината

Бяла светлина за повече контраст

Значително по-бяла светлина за по-добър комфорт и безопасност

Издръжливи светлини с вибрационна устойчивост до 10 G

Доживотна безопасност, за да можете да виждате и да бъдете видени

Ефективността означава повече светлина и по-дълъг живот

Издръжливи лампи с вибрационна устойчивост до 10 G

Подобрена безопасност

Сред най-безопасните, одобрени за пътната мрежа предни светлини

Качество от Philips

Philips е изборът на основните производители на автомобили



крушка преден фар кола 12342XVGB1

Акценти Спецификации

До 130% повече яркост

Идеалното осветяване е от особена важност при

разстоянията – обикновено между 75 – 100 метра

пред автомобила ви. X-tremeVision G-force на Philips

увеличава вашата видимост с до 130% повече яркост.

Това ви помага да различавате препятствия и

потенциални опасности преди повечето други

халогенни лампи за фарове.

Максимална производителност на светлината

С оптимизираната си високопрецизна геометрия на

жичката, газ под високо налягане до 13 бара,

покритие с висока прецизност и висококачествено

UV-кварцово стъкло предните светлини X-

tremeVision G-force на Philips затвърждават водещата

си позиция в автомобилното осветление. Те са

проектирани за максимална производителност и

безкомпромисна видимост.

Значително по-бяла светлина

Ярката бяла светлина до 3500 келвина е значително

по-бяла от тази на стандартните предни светлини.

Патентованата от Philips технология за градиентни

покрития създава по-мощна светлина. Така че

можете да се наслаждавате на една от най-ярките

светлинни производителности и много комфортно

изживяване при нощно шофиране.

Доживотна безопасност

Всяка потенциална повреда на резервна част е риск

за вас и превозното ви средство. Това важи с особена

сила за предните светлини. Всяка счупена предна

лампа намалява видимостта и безопасността за вас и

насрещния трафик. X-tremeVision G-force на Philips,

използващи благородния газ ксенон, са оптимизирани

за дълъг и надежден експлоатационен живот.

Можете да виждате и да бъдете виждани по-дълго,

отколкото при всяка друга високопроизводителна

лампа.

Повече светлина и по-дълъг експлоатационен

живот

Предните светлини X-tremeVision G-force на Philips

са създадени за отлична производителност,

излъчвайки до 130% по-ярка светлина – без

компромиси с експлоатационния живот. С до 450

часа* експлоатационният живот на X-tremeVision G-

force на Philips е значително по-дълъг от този на

конкурентните решения в категорията за повече

светлина. (* изпитани при стандартно напрежение

от 13,2 V).

Издържливи, устойчиви на вибрации

Не оставяйте една дупка на пътя да сложи край на

вашите автомобилни светлини. Пътуванията в

днешно време могат да се окажат предизвикателство

за автомобила ви. X-tremeVision G-force на Philips са

проектирани да бъдат издръжливи. Тествани за

вибрационна устойчивост до 10 G, тези лампи

подчертават огромната си издръжливост.

Безопасни, одобрени за пътната мрежа предни

светлини

X-tremeVision G-force на Philips са сред най-

безопасния, най-лесния и най-ефективния начин да

надстроите предните светлини на автомобила си в

рамките на законоустановените параметри.

Светлините са изцяло ECE сертифицирани.

Светлини за кола от най-високо качество

Технологично усъвършенстваните светлини на Philips

са с доказани качества в автомобилната индустрия и

това е така вече над 100 години. Продуктите с

качеството на оригинално оборудване на Philips са

проектирани и разработени, като са следвани строги

процеси за контрол на качеството (включително

приложими стандарти по ISO), което води до

неизменно високи стандарти на производство. X-

tremeVision G-force 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.

Данни за опаковката

Тип опаковка: Блистер

EAN1: 8727900355291

EAN3: 8727900355390

Електрически характеристики

Напрежение: 12 V

Мощност: 60/55 W

Експлоатационен срок

Живот: 450 часа

Характеристики на светлината

Лумена: 1650 ± 15%/1000 ± 15% лумена

Цветна температура: До 3500 K

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 12342XVGB1

Код за поръчка: 35529130

Информация за външната опаковка

Височина: 13 см

Дължина: 25,5 см

Ширина: 19 см

Брутно тегло на бройка: 0,47 кг

Описание на продукта

Тип: H4

Приложение: Дълги светлини, Къси светлини

Хомологация ECE: ДА

Обхват: X-tremeVision G-force

Технология: Халогенни

База:

P43t-38

Обозначение: 12342XVGB1

Информация за опакован продукт

Брутно тегло на бройка: 34,4 гр

Височина: 12,9 см

Дължина: 9,5 см

Ширина: 4,86 см

MOQ (за професионалисти):

10

Количество стоки в опаковка: 1

Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: Повече светлина

Акцент за продукта: Повече светлина
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