
Signální
autožárovka

Ultinon Pro6000 SI

 
LED-T10 [~W5W]

Počet žárovek: 2

12 V, 8 000 K, chladná modrá

Vyspělý automobilový systém

 
11961XU60X2

Užijte si dlouhotrvající záři
Jasnější a elegantní signalizace

Řiďte stylově a dopřejte svým obrysovým světlům žárovky LED Philips Ultinon

Pro6000 [˜W5W]. Svítí jasně a jsou elegantní, takže můžete signalizovat bezpečně

a stylově.

Vynikající viditelnost

Signalizujte svůj záměr s použitím jasnějšího venkovního světla

Ergonomické provedení s polem tří žárovek LED

Vysoce kvalitní, stylová signalizace

Vylepšete svá světla, vylepšete svůj styl

Výkon, který vydrží

Zvýšená životnost až 5 000 hodin

Technologie HeatShield zaručuje trvanlivý výkon

Jednoduchá výměna díky systému plug-and-play

Elektrická kompatibilita s většinou automobilů

Snadná montáž a kompatibilita s většinou modelů automobilů.
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Přednosti Specifikace

Vysoký jas

Signalizace zamýšleného pohybu vašeho

vozidla je klíčová pro vaši bezpečnost. Aby se

zabránilo kolizím, potřebují ostatní vědět, co

provádíte. A když špatné povětrnostní

podmínky snižují viditelnost, je ještě více

důležitá jasná a zářivá signalizace.

Signalizační světla Philips Ultinon Pro6000

LED vám poskytnou chladný modrý efekt a až

8 000 K pro poziční a interiérová světla. Vaše

auto o vás hodně vypovídá. Vyjádřete se jasně

se signálními žárovkami Philips LED.

Jednolitá distribuce světla

Ať už jde o parkovací světla, odkládací

přihrádku nebo vnitřní osvětlení, poskytují

žárovky Philips Ultinon Pro6000 LED jednotné

rozptýlení světla. Jejich široký úhel zaručuje,

že je světlo vrháno tam, kde ho potřebujete.

Elegantní světlo LED

I když hlavním cílem vnějšího osvětlení je

pomáhat vám vidět a být viděn, není žádný

důvod, proč byste zároveň neměli dobře

vypadat. Jestliže chcete vylepšit svůj styl bez

nákupu novějšího vozu, představuje výměna

vašeho vnějšího osvětlení pomocí signálních

žárovek Philips Ultinon Pro6000 LED chytrý

způsob, jak utratit peníze.

Životnost až 5 000 hodin

Chcete jasná a stylová autosvětla, ale

nechcete stále vyměňovat prasklé žárovky. To

je hlavní slabina běžných žárovek. Čím

výkonnější světlo, tím kratší životnost. I při

vyšší intenzitě světla vydrží LED žárovky

mnohem déle. Světla Philips Ultinon Pro6000

LED byla navržena pro dlouhé používání. Díky

funkcím, jako jsou špičková technologie LED

a pokročilé systémy správy tepla, vydrží až

5 000 hodin provozu.

Skvělé zvládání vysokých teplot

Díky technologii HeatShield jsou žárovky

Philips Ultinon Pro6000 T10 odolné vůči

vysokým teplotám, i když jsou namontované

vedle světlometových žárovek. Jsou vyrobeny

pomocí speciálního kompozitního materiálu,

dokážou vydržet jakoukoliv teplotní výzvu

a přesto nabízejí vysoký výkon.

Elektrická kompatibilita

Přídavné žárovky LED a běžné žárovky se od

sebe liší příkonem, složením a spotřebou

energie. Výměna běžných žárovek jinými

žárovkami LED může způsobit problémy.

Žárovky Philips Ultinon Pro6000 jsou

elektricky kompatibilní s většinou automobilů.

V případě potřeby jsou k dispozici doplňkové

adaptéry jako příslušenství pro řešení

problémů. Prodáváme kompletní řešení.

Připravit, pozor, namontováno!

Užijte si zkušenost plug-and-play: Philips

Ultinon Pro6000 se dodává se standardními

objímkami a libovolnou polaritou, takže

výměna je rychlá a jednoduchá.

Životnost

Životnost: 5 000 hod

Charakteristika světla

Teplota barev: 8 000 K

Lumeny: 60

Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Jasnější a elegantní

signalizace

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Světlo LED

automobilové kvality, Vysoký jas, HeatShield,

Jednolitá distribuce světla

Informace pro objednávání

Zadání obj.: 11961XU60X2

Objednací kód: 1522830

Údaje na obalu

EAN1: 8719018015228

EAN3: 8719018015235

Typ balení: X2

Informace na vnějším balení

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0,37 kg

Čistá hmotnost na kus: 240 g

Výška: 13,5 cm

Délka: 9,5 cm

Šířka: 1,5 cm

Informace na obalu výrobku

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 24 g

Čistá hmotnost na kus: 3 g

Výška: 10,3 cm

Délka: 14,2 cm

Šířka: 12,1 cm

Minimální objednací množství (pro

profesionály): 10 balení

Množství v balení: 2 ks

Popis výrobku

Aplikace: Interiérová světla, Přední obrysová

světla, Osvětlení palubní desky, Osvětlení

odkládací přihrádky, Koncová světla

a poznávací značka, Třetí brzdové světlo,

Postranní směrovky

Základna: W21x9.5d

Označení: W5W LED bílá 11961 XU60 12V X2

Homologace ECE: NE

Řada: Ultinon Pro6000 SI

Technologie: LED

Napětí: 12 V

Typ: LED-T10 [~W5W]

* Není kompatibilní s ECE
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