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PHILIPS HB3 WhiteVision ULTRA 12V
55W BLISTER nr. kat. 9005WVUB1
Cena

69,99 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Numer katalogowy

9005WVUB1

Kod EAN

8719018005373

Producent

Philips

Opis produktu

PHILIPS HB3 WHITE VISION ULTRA 3800K +
60% WIĘCEJ ŚWIATŁA

Intensywny efekt białego światła ksenonowego
Rodzaj źródła światła: HB3
Liczba sztuk w opakowaniu: 1
12 V, 60
Life time 320h
1860 ±12% lm

Białe wyraziste światło (do 3800 kelwinów)
Oświetlenie główne Philips WhiteVision ultra o barwie 3800 kelwinów, dzięki wyrazistemu, białemu światłu całkowicie odmieni
Twój samochód. To właściwy wybór dla osób chcących podróżować stylowo, przy odpowiednim oświetleniu!
Niezwykle stylowe, ulepszone halogenowe oświetlenie główne
Światła Philips WhiteVision ultra zostały stworzone z myślą o kierowcach posiadających auta z technologią halogenową, którzy
szukają unowocześnionych, stylowych rozwiązań, przypominających oświetlenie LED. Dzięki nowej i zaawansowanej formule
powłoki na szkle żarówki WhiteVision ultra są najjaśniejszymi światłami dopuszczonymi do ruchu drogowego, zapewniającymi
niezwykły wygląd samochodowym reflektorom.
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Niezwykłe, stylowe, białe oświetlenie główne z homologacją
Zmodernizowane żarówki samochodowe WhiteVision ultra, zapewniające jasne, białe światło na drodze, uzyskały certyfikację
ECE. Te przyciągające uwagę światła drogowe – zgodne z obowiązującymi przepisami – nie oślepiają nadjeżdżających
kierowców, są bezpieczne i zapewniają doskonałą widoczność.
Najjaśniejsze żarówki to dobry styl i wydajność na drodze
Lepsze i jaśniejsze światła zapewniają większą wydajność na drodze. Dzięki zoptymalizowanej, precyzyjnej konstrukcji żarnika,
wypełnieniu gazowemu o wysokim ciśnieniu, precyzyjnej powłoce i wysokiej jakości szkłu kwarcowemu odpornemu na
działanie promieni UV żarówki Philips WhiteVision ultra wyznaczają nowe standardy w dziedzinie białych świateł drogowych.
Stworzone z myślą o stylowym wyglądzie i widoczności, światła te zapewniają większy komfort i przyjemność z jazdy.

Białe światło zwiększa widoczność oraz komfort
Nowa formuła powłoki WhiteVision ultra oraz białe, chłodne światło znacznie poprawiają widoczność w nocy i zmniejszają
zmęczenie oczu, co pozytywnie wpływa na kierowcę pojazdu. Połączenie odpowiedniego projektu i funkcjonalności zapewnia
wspaniały wygląd i większy komfort jazdy.
Do 60% lepsza widoczność — maksymalna jasność
Dłuższa wiązka światła, zapewniająca nawet o 60% lepszą widoczność w porównaniu z normą minimalną określoną w
przepisach, pozwala nie tylko wyraźniej widzieć innych użytkowników drogi, ale także być bardziej widocznym. Poprawia
bezpieczeństwo i daje kierowcy więcej czasu na reagowanie na potencjalne zagrożenia pojawiające się na drodze.
Produkty marki Philips są wybierane przez największych producentów samochodów
Zaawansowane technologicznie oświetlenie Philips znane jest w branży motoryzacyjnej od ponad 100 lat. Oryginalne
wyposażenie Philips jest projektowane i opracowywane w oparciu o ścisłe procedury kontroli jakości (w tym stosowne normy
ISO), co zapewnia utrzymanie wysokich standardów produkcji. Technologia WhiteVision ultra jest kompatybilna z modelami
samochodów głównych marek, takich jak Audi, BMW, Ford, GM, Toyota i Volkswagen. Więcej informacji znajdziesz w
przewodniku wyboru produktów.
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