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De nieuwe en verbeterde 24V bus- en vrachtwagenverlichtingsoplossingen van
Philips: langste levensduur op de markt!
De nieuwe range 24V bus- en vrachtwagenverlichtingsoplossingen van Philips zijn nog
robuuster en hebben een langere levensduur voor minimale stilstand en maximaal
rendement. Ze bieden simpelweg de langste levensduur op de markt.
Brussel, België - Royal Philips (AEX: PHI, NYSE: PHG) (“Philips”) is wereldleider op
het gebied van autoverlichtingsoplossingen. De nieuwe 24V bus- en
vrachtwagenlampen van Philips presteren eenvoudig beter dan alle concurrerende
producten. De grotere robuustheid en langere levensduur van de lamp garanderen
ultieme prestaties en minimale stilstand. Dankzij geavanceerde technologie, de
Original Equipment kwaliteit en de langste levensduur houden deze lampen uw
wagens langer op de weg.
Voor een nog grotere veiligheid en duurzaamheid heeft Philips een nieuwe generatie
MasterLife ontwikkeld, die tot 4x langer* meegaat en bovendien bestand is tegen
extreme belastingen en tot 2x beter trillingsbestand is.* MasterLife biedt de hoogste
levensduur op de markt dankzij een
nieuwe, unieke gassamenstelling en de
geometrische eigenschappen van de
double-coil-gloeidraad, die is ontworpen
om wolfraamverdamping te reduceren.
Door hun minimale uitvalspercentage
reduceren deze lampen het aantal
interrupties van de bedrijfstijd tot het
minimum, zodat uw wagens optimaal
productief blijven.
De nieuwe 24V MasterDuty-lampen zijn
ontworpen voor een maximale
trillingsbestendigheid en een
uitstekende levensduur. MasterDuty
gaat tot 2x langer mee en is tot 2x
betertrillingsbestand dan de
gemiddelde lamp op de markt.
Daarnaast zorgt de verhoogde
stevigheid van lamp en fitting voor een optimale bescherming tegen mechanische
schokken en is de double-coil-gloeidraad ontworpen om zelfs de hevigste trillingen te
weerstaan zonder instabiel te worden.
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Voor chauffeurs die van stijl houden maar geen concessies willen doen aan de
prestaties, heeft Philips de nieuwe MasterDuty BlueVision ontwikkeld, die een blauw
xenon-effect geeft in de koplamp met een krachtige wit-lichtprojectie op de weg.
MasterDuty BlueVision heeft dezelfde 2x trillingsbestendigheid en 2x levensduur als
MasterDuty, gecombineerd met een extra blauw xenon-effect voor de ultieme stijl.
Philips zet zich in om te voldoen aan de behoeften van eigenaren van grote en kleine
wagenparken, transportafdelingen en garagehouders door de ontwikkeling van de
krachtigste, meest robuuste en meest innovatieve 24V verlichtingsoplossingen van dit
moment. De Philips 24V bus- en vrachtwagenlampen bieden meer licht, een
maximale trillingsbestendigheid en een uitstekende levensduur en zijn de meest
geavanceerde verlichtingsoplossingen voor bussen en vrachtwagens die op dit
moment op de markt zijn.
*Vergeleken met de gemiddelde H4- en H7-lamp op de markt
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Over Koninklijke Philips N.V.:
Koninklijke Philips N.V. (NYSE: PHG, AEX: PHIA) stelt zich als gediversifieerde
onderneming actief op het gebied van “Gezondheid & Welzijn” tot doel het leven van de
mensen te verbeteren door zinvolle innovaties op het vlak van gezondheid, lifestyle en
verlichting. Philips, met hoofdkantoor in Nederland, behaalde een omzet van 24,8 miljard
EUR in 2012 en stelt ongeveer 114.000 personen tewerk met verkoop en diensten in
meer dan 100 landen. De onderneming is marktleider op het gebied van cardiale zorg,
acute zorg en thuiszorg, energiezuinige verlichtingsoplossingen en nieuwe
verlichtingstoepassingen, alsmede op het gebied van scheerapparaten, haartrimmers en
mondverzorgingsproducten. Meer informatie over Philips is te vinden op
www.philips.com/newscenter.
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