
крушка преден фар

кола

RacingVision GT200

 

Тип крушка: H7

Опаковка: 1

12 V, 55 W

 
12972RGTB1

Невероятна производителност от крушка, одобрена

за пътната мрежа
Нека нашите светлини отведат шофирането ви до следващото ниво

Ако сте запалени по шофирането, позволете на автомобилните крушки Philips RacingVision

GT200 да подобрят изживяването при шофирането. До 200% по-ярка светлина, осветяваща

с 80 метра повече, което означава по-добра видимост и по-бързи реакции за по-вълнуващо

шофиране.

До 200% по-ярка светлина, която преобразява шофирането

Вижте постепенната промяна във видимостта и вълнението от шофирането

Новите техники за покритие на крушката увеличават пропускането на светлина

Нова технология от кварцово стъкло за ултрапрецизно светлоотдаване

Най-добре представящия се лъч в нашето портфолио

Удивителният лъч осветява на 80 метра напред(2)

Напълно одобрени за пътната мрежа за приятно шофиране

Високопроизводителна светлина, пригодена за обществени пътища

Увереност с качество от Philips

Philips е изборът на основните производители на автомобили



крушка преден фар кола 12972RGTB1

Акценти Спецификации

Нашата най-добре работеща крушка

Най-добрата крушка в нашето портфолио, Philips

RacingVision GT200 осигурява суперярка видимост на

рали крушка, която можете да използвате и по

обществени пътища. Изживейте рязката яснота с до

200% по-ярка светлина(1). Оптимизираният дизайн

на крушката осигурява по-висока осветеност за по-

добър изглед на пътя пред вас, като ви предоставя

по-сигурно и по-вълнуващо шофиране.

Удължете светлинния лъч до 80 метра

С ултрависокопроизводителния си лъч, достигащ цели

80 метра напред(2), в сравнение с изисквания

минимален стандарт, Philips RacingVision GT200 ви

позволява да видите повече от пътя пред вас.

Забележете потенциалните опасности по-рано,

реагирайте по-бързо и позиционирайте колата си по-

точно на пътя. Всичко това допринася за по-

безопасно, по-удовлетворяващо шофиране.

Крушки с производителност, одобрена за пътната

мрежа

Крушките за фаровете на Philips RacingVision GT200

са хомологизирани за пътя по ECE стандарта.

Шофьорите, за които производителността е важна,

се наслаждават на ярка, наситена и законосъобразна

крушка, отговаряща на съответните разпоредби.

Повече светлина на пътя

Новите патентовани техники за градиенти и

покритие на екрана позволяват на тези крушки да

излъчват повече светлина върху пътя, подобрявайки

видимостта ви в нощните условия на шофиране. В

допълнение към максималната пропускателна

способност се наслаждавайте на стилна, отличителна

и модерна светлина.

Яркост там, където ви трябва

Новите техники за производство на кварцово стъкло

Philips Diamond Precision гарантират рязка светлинна

граница и яркост, като ви дават повече яркост там,

където ви трябва. Също така кварцовото стъкло

означава по-голяма устойчивост при топлинни удари,

за да защити експлоатационния живот на крушката, а

подобреното UV поглъщане защитава оптиката на

фаровете ви.

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. Philips

RacingVision GT200 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: H7

Обхват: RacingVision GT200

Приложение: Дълги светлини, Къси светлини,

Предни светлини против мъгла

Хомологация ECE: ДА

Обозначение:

H7 12972 RGT 12 V 55 W PX26d B1

База: PX26d

Електрически характеристики

Напрежение: 12 V

Мощност: 55 W

Характеристики на светлината

Цветна температура: 3500

Лумена: 1500 ±10%

Експлоатационен срок

Живот: 250 ч.

Информация за поръчка

Въвеждане на поръчка: 12972RGTB1

Код за поръчка: 00573130

Данни за опаковката

EAN1: 8719018005731

EAN3: 8719018005748

Тип опаковка: B1

Информация за опакован продукт

Височина: 12,9 см

Дължина: 9,5 см

Ширина: 3,6 см

MOQ (за професионалисти): 10

Количество стоки в опаковка: 1

Информация за външната опаковка

Височина: 13,0 см

Дължина: 19,0 см

Ширина: 19,0 см

Брутно тегло на бройка: 0,346 кг

Маркетингови характеристики

Очаквани ползи: Повече светлина

Акцент за продукта: До 200% по-ярка светлина

* 1 Яркост в сравнение със законния минимален стандарт.

* 2 Допълнително разстояние за безопасност в сравнение с

дължината на лъча спрямо получения минимум според

регламента на ECE, на базата на 1 лукс. Най-голямо разстояние от

колата.
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