
Konvenční interiérová
a signální světla

X-tremeVision
Pro150

 

Typ žárovky: W5W

Balení: 2 kusy

12 V, 5 W

 
12961XVPB2

Neobyčejný jas pro vyšší bezpečnost
Nejlepší kombinace vysokého výkonu a životnosti

Žárovka Philips X-tremeVision Pro150 kombinuje neobyčejný jas s vysokou

životností a poskytuje tak viditelnost, se kterou budete vy i vaši blízcí na silnici

v ještě větším bezpečí. Slaďte svá obrysová světla s barvou žárovek do

světlometů, aby byla chladně bílá.

Díky jasnějšímu světlu uvidíte a zároveň budete vidět

Vidět a být viděn znamená bezpečnost

Delší životnost pro bezpečnost po celou dobu

Odolná vysoce výkonná žárovka

Nesnižujte bezpečnost a světla měňte po párech

Přizpůsobení barvám žárovek do světlometů

Chladné světlo, které ladí s paprskem světlometů

Jistota kvality Philips

Philips je volbou velkých automobilových výrobců



Konvenční interiérová a signální světla 12961XVPB2

Přednosti Specifikace

Jasnější světlo pro větší bezpečnost

S žárovkami Philips X-tremeVision Pro150 si

užijete jasnější světlo. Vracejte se domů ke

svým nejbližším, kteří vědí, že vidíte jasně i ve

tmě a v nepříznivém počasí.

Celá doba životnosti v bezpečí

Precizní testování a výroba podle vysokých

standardů zajišťují, že signální žárovky Philips

poskytují dobrou životnost a spolehlivě slouží.

Přizpůsobení barvě světlometů

Odlišné barvy světlometu a obrysového světla

jsou minulostí. Se žárovkami Philips X-

tremeVision Pro150 můžete do signálních

žárovek vnést stejný bělejší vzhled, jaký jste si

oblíbili u vysoce výkonných světlometů.

Vyměňujte obě žárovky najednou

Jednoduše dává větší smysl měnit žárovky

světlometů po párech, místo abyste

nahrazovali jen tu, která přestala fungovat.

Moderní žárovky poskytují zvýšený světelný

výstup a vynikající výkon, který zajistí

bezpečnější jízdu. Výměnou žárovek po párech

ušetříte čas i náklady, vyhnete se riziku

poruchy světlometů, získáte výhody jasnějšího

a vyváženějšího paprsku, ale především bude

řízení pro vás i vaše blízké bezpečnější.

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. Žárovka

Philips X-tremeVision Pro150 je kompatibilní

s modely aut hlavních značek, jako je Audi,

BMW, Ford, GM, Toyota a Volkswagen.

Podrobnější informace najdete v příručce voliče

výrobků.

Popis výrobku

Technologie: Konvenční

Typ: W5W

Řada: X-tremeVision Pro150

Aplikace: Interiér, Obrysová světla

Homologace ECE: Ano

Označení: W5W 12961 XVP 12 V B2

Základna: W2,1x9,5d

Elektrické vlastnosti

Napětí: 12 V

Příkon: 5 W

Charakteristika světla

Teplota barev: 3 300 K

Lumeny: 50 ±20 %

Životnost

Životnost: 1 500 h

Informace pro objednávání

Zadání obj.: 12961XVPB2

Objednací kód: 00563230

Údaje na obalu

Typ balení: B2

EAN1: 8719018005632

EAN3: 8719018005649

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: 1

Informace na vnějším balení

Výška: 14,0 cm

Délka: 15,6 cm

Šířka: 14,1 cm

Hrubá hmotnost jednoho kusu: 0 221 kg

Marketingové specifikace

Očekávané výhody: Více světla

Nejdůležitější vlastnosti výrobku: Jasnější

světlo
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