
 

 

Philips DayLight 9
LED-es nappali menetfény

DayLight 9
12 V-os
16 W

12831WLEDX1

K
M
A 
op
vil
iváló láthatóság a maximális biztonságért
inden szögből erős fényű és vonzó
3. generációs Philips DRL a megnövelt láthatóságot kiváló külsővel ötvözi. A megújult 
tikai kialakításával a Philips Daylight9 még rugalmasabban szerelhető fel: ezzel a jogszerű 
ágítási megoldással autója kitűnhet a tömegből.

Minden szögből erős fényű
• Több szögben felszerelhető a széles látómezőt biztosító fényhatásért

Stílusos, egyenletes megvilágítás
• Új, 9 LED pontos optikai kialakítás

A legtöbb autótípushoz megfelelő
• A törvényi előírásoknak megfelelően akár +/-40°-os szögben is felszerelhető a lökhárítóra

Egyszerű beszerelés minden autóba
• Intelligens, felcsíptethető rendszer
• Kompatibilis a hibrid-, elektromos és start-stop rendszerű autókkal

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



 Több szögben felszerelhető

Több szögben felszerelhető a széles látómezőt 
biztosító fényhatásért.

Új, 9 pontos optikai kialakítás

Megújult lencseoptikájának köszönhetően jobb 
megvilágítást biztosít. Az új kialakításnak 
köszönhetően növekedett a világítási szög, 
amellyel a törvényi előírásnak megfelelő 
fénymennyiség megvilágítja az utat.

Akár 40°-os szögben is felszerelhető

A modulok szerelési tartománya vízszintes 
irányban +/- 40 fokra növekedett, míg 

függőlegesen +/- 2 fokra, átlósan pedig +/- 32 
fokra.

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.

Kompatibilis a start-stop rendszerű 
autókkal

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 
részben találja.

Ellenáll a kavicsfelverődésnek

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

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 karbantartás-
mentesség.
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Fénypontok
LED-es nappali menetfény
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Maximális láthatóság
• Intenzitás (DRL): 400 cd
• A fénysugár szöge: 150%-kal szélesebb, mint a 

szabvány
• Színhőmérséklet: 5700 K
• LED élettartam: 5000 óra

Univerzális rögzítés
• Vízszintes tengely: Akár +/-40°
• Függőleges tengely: Akár +/-2°
• Átlós tengely: Akár +/- 25°
• Termék méretei (ho x szé x ma): 125 x 23,1 x 31 

mm

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
• Homologizáció: ECE R87
• Fogyasztás (DRL): 2 x 7,9 W
• Alkalmazás: Nappali fény

Rendelési információk
• Rendelési bejegyzés: 12831WLEDX1
• Rendelési kód: 39170145

Csomagolásadatok
• EAN3: 8727900391718
• EAN1: 8727900391701

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