
 

 

Philips Vision LED
Kabine- og signallyskilde

LED-FEST [38 mm]
Antal lyskilder: 1
12 V, 6000 K dagslyseffekt
Få oplevelsen af mere lys

128016000KX1
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st aldrig nøglerne igen med de klare, elegante og holdbare Philips LED 38mm Festoon-
per til kabinebelysning og nummerplader. Den stærke lampe med 6000 K dagslyseffekt 

lyser bilens kabine og er skånsomt mod øjnene.

Opgrader din stil
• Opgrader dine lygter, opgrader din stil

Klart LED-kabinelys
• Klart kabinelys, så du kan se alt inde i bilen

Langtidsholdbare LED-lygter
• Holdbar og langvarig LED-belysning

God lysspredning
• God fordeling af lyset, der giver forbedret synlighed

Holdbar Philips-kvalitet
• Philips-billygter i højeste kvalitetsniveau
• Nem montering og kompatibel med mange bilmodeller



 Elegant kabinelys
Dit behov og din smag for lys kan variere afhængigt 
af anvendelsesformålet. Til bilens kabine kan du 
vælge mellem en række Philips Vision LED-lyskilder 
for at få større lysstyrke. Vælg en behagelig varm hvid 
på 4000 Kelvin. Din bil er et udtryk for, hvem du er, 
så sørg gør et stilfuldt udtryk med Philips LED-
kabinelys.

Se mere inde i bilen
Uanset om det er din telefon, dine nøgler eller dit 
barns manglende venstre sko, så har vi alle på et eller 
andet tidspunkt skulle lede efter en forsvundet 
genstand i en dårligt oplyst bil. Med Philips LED-
kabinebelysning får du en varm, klar og ensartet 
spredt lyseffekt. Så næste gang du forsøger at finde 
noget i bagagerummet, i handskerummet eller på 
gulvet i bilen, kan du se nøjagtigt, hvad du laver, og 
uden besvær finde det, du leder efter.

Langtidsholdbar LED-belysning
Du vil have tydelige og stilfulde billygter. Men du 
gider ikke hele tiden at udskifte defekte pærer. Det 
er en stor svaghed ved almindelige lygter: Jo 
stærkere lys, jo kortere er levetiden. Med samme 
lysstyrke holder LED'er længere, og Philips Vision 
LED-lygter er ekstra modstandsdygtige over for 
varme og vibrationer, hvilket gør dem til det perfekte 
valg til lang brugstid med en levetid på op til 8 år.

God lysspredning
Philips LED-lyskilders udvendige belysningsvinkel er 
designet til en mere intelligent lysfordeling for at 
sikre, at det udvendige signaleringslys projiceres 
derhen, hvor du har brug for det (uanset om det er 
bak-, stop- eller signallys). Med vidvinkel og god 
lysspredning kan du ikke blot se mere af vejen, andre 
bilister kan se mere af dig.

Kvalitet som i bilindustrien
De teknologisk avancerede Philips-lygter er kendt i 
bilindustrien og har været det i mere end 100 år. 
Philips Automotive Grade Quality-produkter er 
designet og udviklet efter strenge 
kvalitetsstyringsprocesser (herunder gældende ISO-
standarder), hvilket fører til ensartet høje 
produktionsstandarder. Større bilfabrikanter vælger 
PHILIPS-pærer, for når du køber Philips, køber du 
kvalitet. Du får et kraftigt, klart lys. Du opnår en 
avanceret og eksklusiv stil.

Klar, parat, monteret!
Designet til nemt at kunne installeres i kompatible 
køretøjer kan bilister med vedligeholdelseserfaring 
uden besvær opgradere kompatible lygter.
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Vigtigste nyheder

* Vigtigt: Denne LED-lyskilde til eftermontering er specielt designet og 
er kun beregnet til kørsel andre steder end på almindelige veje, 
såsom rally- og racerbanekørsel, og er derfor underlagt teknisk 
kontrol af installationen.

* Designet til rally- og racerbaner. Ikke beregnet til brug på offentlige 
veje. LED forlygtepærer og udvendige signalpærer må ikke sælges i 
Tyskland, Spanien, Slovakiet, Cypern, UK, Holland, Tjekkoslovakiet, 
Grækenland, Ungarn, Letland, Luxembourg, Malta og Slovenien.

* Det er ikke lovligt at montere LED-lyskilden til eftermontering i 
køretøjer til kørsel på almindelige veje. Lumileds fralægger sig 
ethvert ansvar og/eller erstatningsansvar. Det er dit eget ansvar, at 
brugen af LED-lyskilder til eftermontering opfylder gældende 
lovkrav.
Udgivelsesdato  
2017-07-26

Version: 3.0.1

12 NC: 8670 001 46605

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker 
tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive 
ejere.

www.philips.com
Emballagedata
• EAN1: 8727900395853
• EAN3: 8727900395860
• Emballagetype: X1

Produktbeskrivelse
• Teknologi: LED
• Anvendelse: Indretning, Bagagerum, Handskerum
• Sortiment: Vision LED
• Type: Festoon

Markedsføringsspecifikationer
• Forventede fordele: Få oplevelsen af mere lys

Oplysninger om bestilling
• Ordreindtastning: 128016000KX1
• Ordrekode: 39585330

Emballageoplysninger
• Højde: 8,5 cm
• Længde: 19,5 cm
• Bredde: 15,1 cm
• Bruttovægt pr.del: 0,27 kg

Medfølgende produktoplysninger
• Højde: 9,2 cm
• Længde: 6,8 cm
• Bredde: 2,8 cm
• Minimum ordrestørrelse (til professionelle): 10
• Pakkeantal: 1

Levetid
• Levetid: Op til 8 år
•

Specifikationer
Kabine- og signallyskilde
LED-FEST [38 mm] Antal lyskilder: 1, 12 V, 6000 K dagslyseffekt, Få oplevelsen af mere lys
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