
 

 

Philips LED Daytime lights
Světla LED pro denní 
svícení

12 V

DayLight 9

V

Ja
Tř
no
mo
ysoká viditelnost pro maximální bezpečnost

sná a atraktivní z každého úhlu
etí generace svítidel Philips DRL kombinuje vynikající styl a zvýšenou viditelnost. Díky 
vému optickému designu nabízí světlo Philips Daylight9 zlepšenou flexibilitu při 
ntáži: schválené řešení osvětlení v silničním provozu určené pro jakýkoli vůz.

Jasná ze všech úhlů
• Montáž pod více úhly pro širokoúhlé osvětlení

Stylové a rovnoměrné osvětlení
• Nový optický design s 9 body LED

Vhodné pro většinu modelů vozidel
• Zákonem povolená montáž na úhly blatníku až +/-40°

Snadná instalace na všechna vozidla
• Chytrý zajišťovací systém
• Kompatibilní s hybridními automobily, elektromobily a funkcí start & stop

Kvalita originálních výrobků
• Odolné proti vodě a kamínkům
• Vysoce kvalitní hliníkový kryt



 Montáž pod více úhly

Montáž pod více úhly pro širokoúhlé osvětlení.

Nový optický design s 9 body

Renovovaná optika čoček nabízí lepší osvětlení. 
Díky novému designu se zvětšil úhel, pod nímž 
zákonem stanovené množství světla dopadá na 
vozovku.

Montáž pod úhly až 40°

Montážní rozsah modulů se zvýšil na +/- 40 ve 
vodorovném směru, +/- 2 stupně ve svislém a 
+/- 32 stupňů v úhlopříčném směru.

Zajišťovací systém

Jednoduchá instalace pomocí chytrého 
nacvakávacího systému. Držáky lze 
nainstalovat do jakéhokoli otvoru a 
jednoduchým zacvaknutím zajistit moduly na 
místě. Moduly se pevně uzamknou a není 
možné je odcizit.

Kompatibilní s funkcí start & stop

Díky inteligentní elektronice v ovládací 
jednotce jsou moduly kompatibilní 
s nejnovějšími typy automobilů: jsou 
podporovány hybridní automobily, 
elektromobily a automobily vybavené funkcí 
start & stop. Přehled všech značek a modelů 
naleznete v části s průvodcem aplikací.

Odolné proti kamínkům

Vysoce kvalitní hliníkový kryt a také čočka jsou 
odolné proti vodě a kamínkům. Systém 
nevyžaduje žádnou údržbu po montáži.

Hliníkový kryt

Robustní, vysoce kvalitní hliníkový kryt brání 
korozi a je voděodolný: voda, sůl, písek a prach 
nezpůsobí žádné změny. Výsledkem je dlouhá 
životnost bez údržbových prací.
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Přednosti
Světla LED pro denní svícení
12 V
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Technické údaje
• Napětí: 12 V
• Aplikace: Denní světlo
• Homologace: V souladu s ECE (lze provozovat na 

veřejných komunikacích)
• Vydrží pod dobu životnosti automobilu: 

5 000 hodin

Maximální viditelnost
• Teplota barev: 6 000 K

Snadná instalace
• Systém snadného nacvaknutí: Nacvakávací systém

Kvalita originálních výrobků
• Prvotřídní povrchová úprava: Vysoce kvalitní 

hliníkový kryt
• Kvalita: Certifikovaná kvalita pro automobilový 

průmysl
• Čočka odolná proti nárazům odražených kamínků: 

Automobilový test PSA B21 7090
• Homologace: ECE R87
• Standardní voděodolné konektory: Voděodolný 

konektor
• Voděodolný – odolný proti vlivům počasí: Voda, 

sůl, prach, písek
•
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Specifikace
Světla LED pro denní svícení
12 V
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