
 

 

Philips DayLightGuide
nappali LED menetfény

12825WLEDX1
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ülönleges vonalvezetés, maximális láthatóság

biztonságos és stílusos vezetésért
nagy teljesítményű Luxeon LED-es nappali menetfények új generációja növeli 
mélyes biztonságát az utakon, fokozza a láthatóságot éjjel és nappal egyaránt, valamint 

lusosabb megjelenést nyújt.

Különleges vonalvezetés
• Egyenletes fénytereléses fényelosztási hatás

Maximális láthatóság
• Új generációs, nagy teljesítményű LUXEON® LED
• Széles látószögének köszönhetően jobban látszik
• Engedélyezett fénykibocsátás

Eredeti gyári minőség
• OEM-minőség

24 órás láthatóság
• Tompítható: éjjel-nappal világít

Könnyű beállítás
• Kompatibilis a hibrid-, elektromos és start-stop-rendszerű autókkal
• Intelligens, felcsíptethető rendszer



 Egyszerű beszerelés minden autóba
A vezérlődoboz intelligens elektronikájának 
köszönhetően a modulok kompatibilisek a legújabb 
típusú járművekkel: a rendszer a hibrid-, elektromos 
és start-stop-rendszerű autókat egyaránt támogatja. 
Az összes márka és típus áttekintését az alkalmazási 
kalauz résznél találja.

Különleges vonalvezetés
A fényterelési technológia jellegzetes világítási 
karaktert nyújt. Az engedélyezett Lightguide 
technológia egyenletes fényszórást és rendkívül 
széles fénysugarat biztosít.

Maximális láthatóság
Új generációs, nagy teljesítményű LUXEON® LED

Maximális láthatóság

Jogszabálynak (ECE R87) megfelelő, nem vakítja a 
forgalomban résztvevőket

Maximális láthatóság
Az engedélyezett Lightguide technológia egyenletes, 
pontok nélküli fényeloszlást és rendkívül nagy 
szélességű sugarat biztosít.

Eredeti gyári minőség

A robusztus, kiváló minőségű alumíniumház és a 
lencse ellenáll a víznek és a kavicsfelverődésnek. 

Ennek eredményeként hosszú az élettartama, és nem 
igényel karbantartást.

Felcsíptethető rendszer

Egyszerű összeszerelés az intelligens, felcsíptethető 
rendszernek köszönhetően. Helyezze a tartókat 
bármilyen mélyedésbe, majd egyszerűen csíptesse a 
modulokat a helyére. A modulok szorosan 
illeszkednek, és lopásbiztosak.

Szabályozható

Nappali fény megoldásunk éjjel-nappal világít. 
Napközben a LED-es nappali fénynek köszönhetően 
az ellenkező irányban haladó többi autóvezető és 
gyalogos jobban látja és gyorsabban észleli az autót, 
ami összességében javítja a közlekedés biztonságát. A 
rendszer éjszaka automatikusan tompább fényre vált.
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Műszaki adatok
Műszaki adatok
• Alkalmazás: nappali LED menetfény
• Homologizáció: Megfelel ROHS és a REACH 

előírásainak, Megfelel a CCC előírásainak
• Élettartama megegyezik az autóéval: 5000 óra
• Tartozékok a dobozban: 2 tartószerkezet 

csavarokkal
• Feszültség: 12 V
• Teljesítmény: 2 x 7 W

Maximális láthatóság
• Színhőmérséklet: 6000 K

Könnyen összeszerelhető
• Könnyen csíptethető rendszer: felcsíptethető 

rendszer

Eredeti gyári minőség
• Minőségi kivitelezés: Kiváló minőségű 

alumíniumház
• Minőség: Tanúsított jármű-elektronikai minőség
• Kavicsfelverődésnek ellenálló lencsék: PSA B25 

7110 járműelektronikai teszt
• Homologizáció: ECE R87
• Szabványos vízálló csatlakozók: Vízálló csatlakozó
• Vízálló - Időjárásálló: Víz, só, homok, por, IP56
• Hőmérséklet-tartomány: -40 °C és 85 °C 

között °C

Termékleírás
• Rendeltetés: LED DaylightGuide
• LED fényhatás: Fénytereléses fényelosztás

Tömeg és méretek
• Doboz súlya: 0,916 kg
• Termék méretei (ho x szé x ma): 165 x 34,7 x 

23,1 mm
• A-doboz méretei (h x sz x m): 232 x 178 x 78 mm
•
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