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Materiály na podporu predaja BlueVision ultra

Stojan na pult BlueVision ultra 8727900380521 8727900380538 38052166 55911XD 1

Stojan na pult 8727900380545 8727900380552 38054566 55912XD 1

BlueVision ultra / X-tremeVision

* GOC = Global Ordering Code (objednávací kód)

BlueVision ultra

*Popis         EAN1 EAN3 GOC Zadanie objednávky   Kusov

BlueVision ultra - H1 BVU SM 8727900360622 8727900360639 36062228 12258BVUSM 5

BlueVision ultra - H4 BVU SM 8727900350340 8727900350357 35034028 12342BVUSM 5

BlueVision ultra - H7 BVU SM 8727900350364 8727900350371 35036428 12972BVUSM 5

BlueVision ultra - H1 BVU B1 8727900360691 8727900360707 36069130 12258BVUB1 10

BlueVision ultra - H4 BVU B1 8727900350302 8727900350319 35030230 12342BVUB1 10

BlueVision ultra - H7 BVU B1 8727900350326 8727900350333 35032630 12972BVUB1 10

Stojany na pult BlueVision ultra a BlueVision ultra / X-tremeVision

Kartónové stojany na pult, sú ľahké, ušetria miesto a ľahko použitelné na predstavenie

inovácií výrobkou Philips pre hlavné svetlomety.

Stojan na pult BlueVision ultra Stojan na pult BlueVision ultra / X-tremeVision

*Popis         EAN1 EAN3 GOC Zadanie objednávky   Kusov



BlueVision ultra
Xenon ultimate effect

Jednoduché porovnanie

Štandardná
halogénová žiarovka

- Modrostrieborný vršok

- Štandradný čierny vršok

- Biele svetlo

BlueVision ultra
Xenon ultimate effect
Ultra jasné svetlo na ceste,
Ultra modrý efekt v hlavnom svetlomete.

Štýlový ultra blue efekt

v hlavnom svetlomete

Hlavný svetlomet bez efektu

- Ultra kompaktné a presné

vlákno pätice

- Až o 60% vyšši tlak plynu pre

optimálnu životnosť

- Ultra jasné biele svetlo

4 000 K

- Štandardný tlak plynu

- Štandardné vlákno pätice

- Bez povlaku

- Nová unikátna Philips

Gradient Coating technology™*

- Kremikové sklo s technológiou

na potlačenie UV žiarenia.

- Vysoká absorbcia pre  ultra 

blue efekt v hlavnom svetle

- Tvrdé sklo

BlueVision ultra,
jednoducho najlepší výrobok
v kategórii blue!

Pre uspokojenie požiadaviek spotrebiteľov ohľadom najlepšieho jasu a štýlu zavádza™*

Philips svoju unikátnu technológiu Gradient Coating technology™. Technológia  Gradient Coating™

firmy Philips znamená ultra jasné biele svetlo na ceste (nízka absorbcia pri vláknach) s ultra blue

efektom v hlavných svetlách (vysoká absorbcia na spodku žiarovky)

Xenon ultimate effect guaranteed!

Philips vytvára BlueVision
Philips ako svetová jednotka v automobilovom 

osvetlení sa stal s Bluevision

populárneho a štýloveho automobilového

osvetlenia kategórie blue.

Vedeli ste že...

- žiarovka BlueVision bola

vyhľadávaná 60 000 krát (Google)

- video s BlueVision bolo pustené

50 000 krát (youtube.com)

- Výrobky vysokej akosti pre väčšiu bezpečnosť na cestách

- Používanie najmodernejších technológií Philips 

- Certifikáciu a homologizáciu EC

- Udržatelnosť: výrobky neobsahujú olovo a ortuť

BlueVision ultra má novú pečať akosti OE. To svedčí o tom, že si Philips vyberajú 

všetci hlavní výrobcovia automobilov, pretože zaručuje:

Testované a schválené

teraz a skoro 100 rokov!

Philips je vedúcim výrobcom automobilového osvetlenia od r. 1914. Dnes je Philips

v každom druhom automobile v Európe.

Podrobnejšie informácie nájdete na www.bluevisionultra.com

*Zaručujeme najlepší xenonový efekt!

vynálezcom


