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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
• Homologizált fényterelési technológia

Eredeti gyári minőség
• Kiváló minőségű alumíniumház
• Ellenáll a víznek és a kavicsfelverődésnek

24 órás láthatóság
• Tompítható: éjjel-nappal világít
• Nagy teljesítményű, új generációs LED
• Széles látószögének köszönhetően jobban látszik

Egyszerű beszerelés minden autóba
• A hibrid- és az elektromos autókkal kompatibilis
• Intelligens, felcsíptethető rendszer



 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.

Alumínium ház

A robusztus, kiváló minőségű alumíniumház 
nem korrodálódik és időjárásálló: a víz, a só, a 
homok és a por sem tehet benne kárt. Az 
eredmény: hosszú élettartam és 
karbantartásmentesség.

Ellenáll a kavicsfelverődésnek

A kiváló minőségű alumíniumház és a lencse 
ellenáll a víznek és a kavicsfelverődésnek. A 
felszerelést követően a rendszer nem igényel 
karbantartást.

Nagy teljesítményű, új generációs LED

Nagy teljesítményű, új generációs LED

Homologizált fényterelés

A fényterelési technológia jellegzetes 
megvilágítást tesz lehetővé. A korábbi 
megoldásokban megjelenő fénypontokkal 
ellentétben a két fénynyaláb egyenletes és 
szélesebb látószöget tesz lehetővé. Mint 
minden Philips megoldás esetében, a fény 
valamennyi homologizációs előírásnak 
megfelel.

A hibrid és az elektromos változatokkal 
kompatibilis

A Philips nappali menetfények családja 
kompatibilis a hibrid- és elektromos autók 
technológiájával.
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Maximális láthatóság
• Intenzitás (DRL): 550 cd
• Intenzitás (helyzetjelző fény): 80 cd
• Színhőmérséklet: 6000 K
• A fénysugár szöge: 150%-kal szélesebb, mint a 

szabvány
• LED élettartam: 5000 óra

Könnyen beüzemelhető
• Felcsíptethető rendszer
• Kompatibilis a start-stop rendszerű autókkal: 

ACC-vezérléssel

Robusztus kialakítás
• Minőségi kivitelezés: Kiváló minőségű 

alumíniumház
• Ellenáll a kavicsfelverődésnek: PSA B21 7090 

jármű-elektronikai teszt
• A DRL készlet ellenáll a: víznek, sónak, homoknak 

és a pornak

Műszaki adatok
• Alkalmazás: Nappali fény
• Homologizáció: ECE R87
• Fogyasztás (DRL): 2 x 7,7 W
• Fogyasztás (helyzetjelző fény): 2 x 2,4 W

Rendelési információk
• Rendelési bejegyzés: 12825WLEDX1
• Rendelési kód: 38638733

Csomagolásadatok
• EAN1: 8727900386387
• EAN3: 8727900386394

Termékleírás
• Technológia: LED
• Homologizáció ECE
• Feszültség [V]: 12
•
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