
Konvenční interiérová
a signální světla

WhiteVision ultra

 
Typ žárovky: W5W

Balení: 2 kusy

12 V, 5 W

Neodolatelný bílý styl

 
12961WVUB2

Výrazný neodolatelný vzhled
Nejnovější stylová bílá světla pro vaše vozidlo

Světla Philips WhiteVision ultra, vybavená povrchem nejnovějšího složení, přinášejí

úžasné bílé světlo. Jde o nejbělejší silniční zákonem povolená světla v našem

portfoliu a perfektní volbu, pokud hledáte chladný, stylový vzhled.

Bílý stylový vzhled

Ostré bílé světlo

Vyšší třída směrových světel nabízející velmi stylový vzhled

Bílé světlo pro lepší viditelnost a pohodlí

Výkon na silnici dle zákona

Ohromující bílá světla pro legální jízdu na silnici a stylový vzhled

Zvýšená bezpečnost

Nesnižujte bezpečnost a světla měňte po párech

Kvalita Philips

Philips je volbou velkých automobilových výrobců



Konvenční interiérová a signální světla 12961WVUB2

Přednosti Specifikace

Ostré bílé světlo

Směrové žárovky Philips WhiteVision ultra

revolučně mění vzhled vašeho auta díky

ostrému bílému světlu. Je to ta pravá volba pro

jasnou a stylovou jízdu!

Chladný bílý efekt

Světlo Philips WhiteVision ultra je určeno

řidičům, kteří hledají lepší možnosti reflektující

styl a vzhled osvětlení LED, avšak řídí vozidlo

s tradiční technologií. Díky novému

a vylepšenému tónování skla jsou žárovky

WhiteVision ultra našimi nejbělejšími,

zákonem povolenými světly na silnici, které

přinášejí nádherný vzhled a ladí s barvou

vylepšených žárovek světlometů.

Ohromující světla pro legální jízdu na silnici

Vyšší třída signálních žárovek Philips

WhiteVision ultra je certifikována ECE a přináší

jasné bílé světlo. Řidiči si dopřejí vzrušující

vzhled díky žárovce splňující platné předpisy.

Komfortní světlo pro viditelnost

Nové tónované sklo světel WhiteVision ultra

spolu s chladným bílým světlem výrazně

zlepšují viditelnost v noci. Když se design

setká s funkčností, užijete si skvělý vzhled

a větší pohodlí při řízení.

Párová výměna

Je jednoduše efektivnější měnit obě světla

najednou, než vždy nahradit pouze to

nefunkční. Výhod a přínosů výměny obou

světel je obecně mnoho: méně nepříjemností,

šetření nákladů, předcházení selhání světla,

jasnější a vyváženější paprsek, a to

nejdůležitější – bezpečnost.

Osvětlení auta nejvyšší kvality

Technologicky pokročilé osvětlení Philips je

uznávané v automobilovém průmyslu, a to již

více než 100 let. Výrobky v kvalitě originálního

vybavení jsou navrženy a vyvinuty za přísných

procesů kontroly jakosti (včetně dodržení

příslušných norem ISO), což zajišťuje

konzistentně vysoké standardy výroby. Světlo

WhiteVision ultra je kompatibilní s modely aut

hlavních značek, jako je Audi, BMW, Ford, GM,

Toyota a Volkswagen. Více informací najdete

v příručce voliče výrobků.

Popis výrobku

Technologie: Konvenční

Typ: W5W

Řada: WhiteVision ultra

Aplikace: Interiér, Obrysová světla

Homologace ECE: Ano

Označení: 12961WVUB2

Základna: W2.1x9.5d

Elektrické vlastnosti

Napětí: 12 V

Příkon: 5 W

Charakteristika světla

Lumeny: 50 ±20 % lm

Teplota barev: až 3 300 K

Informace pro objednávání

Zadání obj.: 12961WVUB2

Objednací kód: 35484330

Údaje na obalu

Typ balení: B2

EAN1: 8727900354843

EAN3: 8727900354874

Informace na obalu výrobku

Výška: 12,9 cm

Délka: 6,7 cm

Šířka: 2,7 cm

Minimální objednací množství (pro

profesionály): 10

Množství v balení: 2

Informace na vnějším balení

Výška: 13 cm

Délka: 15 cm

Šířka: 13,5 cm

Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Styl

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Výrazný

bílý vzhled

Životnost

Životnost: 1 500 h
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